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'பததிவுகள்' 95கவவிததகள்
(தததொகுததி இரண்ட)

"அதனைவருடனும் அறதிவவிதனைப் பகதிர்ந்து தகதொள்வவதொம்" 

"அதனைவருடனும் அறதிவவிதனைப் பகதிர்ந்து தகதொள்வவதொம்" என்பததத்ததொரக மந்ததிரத்துடன்,
எழுத்ததொளர் வ.ந.கதிரிதரதனை ஆசதிரியரதொகக்தகதொண்ட மதொர்ச் 2000 ஆம் ஆண்டிலதிருந்து தவளளியதொகும்
இதணைய இதழ் 'பததிவுகள்' (பததிவுகள்.கதொம்). 'பததிவுகள்' இதணைய இதழதில் தவளளியதொனை கட்டதரகள்,
சதிறுகததகள், கவவிததகள் மற்றும் ஆய்வுக் கட்டதரகள் மதின்னூற் தததொகுப்புகளதொக தவளளியதொகும்.

இது அவ்வதகயவில் தவளளியதொகும் இரண்டதொவது கவவிததத்தததொகுப்பு. 

 'பததிவுகள்.கதொம்' தவளளியயட!
அக்வடதொபர் 2020 
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உள்வள..

1. மமமௌனக் குததிரரையயின் குளம்படிச் சத்தம்! - நநாகூர் ரூமதி -
2. நதிம்மததி - நநாகூர் ரூமதி -

3. அந்தப் பபனநா... - மஞ்சு மரைங்கனநாதன்
4. அம்மநா என் அருகதில! - ததிருமததி.ரைஜதினனி மபத்துரைநாஜநா (ரைநாஜபநாரளயம்.) -
5. புலத்ததில இருந்து ஒரு கடிதம்...!      -  கவயிஞர் த.சரீஷ் (பநாரீஸ) -

6. கரடைசதியநாக ஒரு கடிதம்...!   - கவயிஞர் த.சரீஷ் (பநாரீஸ) -
8. நதிலபவ என்னனிடைம்  - சத்ததி சக்ததிதநாசன் -
9. கநாதலுக்குச் சவநால  - சத்ததி சக்ததிதநாசன் -

10. தும்பயி வயிட்டுச் மசன்ற எச்சத்ரதப் பற்றதியும் - தநாஜ
11. அன்புடைன்  - தநாஜ -

12. வயிழதிப்புணர்வு  - தநாஜ -
13. பவர்த்தநாலதி மதநாரலத்த கள்ளனிப் ப!  - ததிலகபநாமநா (சதிவகநாசதி) -

14. கலலரற வநாழ்க்ரக... - அ.ரைபமஷ் அரைவயிந்தன் -
15.கதிணற்றுத் தவரளகள்!  - வ.ந.கதிரிதரைன் -

16. பதடைலகள்! -- வ.ந.கதிரிதரைன் -
17. எங்கள் கதிரைநாமத்து ஞநானபபீடைம் 1! - -- நநா.முத்து நதிலவன் --
18. எங்கள் கதிரைநாமத்து ஞநானபபீடைம் 2  -- நநா.முத்து நதிலவன் --

19. நநீ என் வண்ணத்துப்பச்சதி! - இளங்பகநா -
20. வயிளம்பரைம்(அலல)  - கரைரவதநாசன் -

21. இணக்கு! - கரைரவதநாசன் -
22. கடைற்பகநாள்! - வ.ஐ.ச.மஜயபநாலன்-
23. அரலப் பபநார்! - ரைவயி (சுவயிஸ) - 

24. கடைலுக்கு மடைல 1 - பகநாவயி.கண்ணன் (சதிங்கப்பர்) -
25. கடைலுக்கு மடைல 2  -  பகநாவயி.கண்ணன் (சதிங்கப்பர்) -

26 கடைல பகம்பத்ததில எமனநாய் எழுந்த பத அரலகள்!  - சதி. மஜயபநாரைதன், கனடைநா -
27. பபரைரல - கநாருண்யன் -

28. உலக மபண்கள் ததினம்: பங்குனனி 8! நலங்மகடைப் புழுததியயில..... பநாரைததி (பஜர்மனனி) -
29. உள்பள ஒரு வநானவயில! - ரவரகச் மசலவயி-

30. சதிறு பசநாடிப் பநாதங்களுக்கு ஒரு சலங்ரக  - சநாரைங்கநா தயநானந்தன் -
31. அதநீத வநாழ்வு! - சநாரைங்கநா தயநானந்தன்-
32. வநாசல! - மநப்பபநாலதியன் (சதிங்கப்பர்) -

33. பவலதிகள்! - ஈழநநாதன் -
34. நதிழல மநசவநாளர்கள்!  - பயிச்சதினனிக்கநாடு இளங்பகநா -

35. கழுரதகளுக்குத் மதரியுமநா...... - மநப்பபநாலதியன்  (சதிங்கப்பர்) -
36. கநா-க்-ரக! - மமநானனிக்கநா (நதியூபயநார்க்) -

37. உழவு!  - ஈழநநாதன் -
38. இயற்ரகமயநான்றதி இருத்தல!  - - வ.ந.கதிரிதரைன் -

39. பநநாதலற்ற கநாதலுக்கநாய்.... - - பவதநா இலங்கநாததிலகம் (மடைன்மநார்க்) -
(40 -53) குர்ததிஸ கவயிரதகள்! தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்
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- 40. அம்மநா நநீ குளனிர்பருவமலலபவ! - கமநால மதிரைநாவ்தலதி , யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்
- 41. நநாம் வநாழும் கநாலம்! - லத்தநீப் அஹ்மத் தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்

- 42. நதிலம்! - மஸெர்பக பபகஸ  தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்
- 43. கற்கள்!  - லத்தநீப் அலமத்  தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்

- 44. வயிழதிப்பு! - அப்துலலநா மபஸெ  தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்
– 45. வயிரதகள்! - மஸெர்பக பபகஸ  தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்

– 46. .ஓரு சதிபநகம் பற்றதி நநான் பயநாசதிக்கதிபறன்! - மமஹ்ரைம் அஸலம்  தமதிழதில: யமுனநா
ரைநாபஜந்ததிரைன்

- 47 . ஜனனம்! - ரைபபீக் ஸெபபீர்  தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்
- 48 என்றநாலும்! - லத்தநீப் ஹலமத்  தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்

- 49 .ஓரு சதிபநகம் பற்றதி நநான் பயநாசதிக்கதிபறன்! - மமஹ்ரைம் அஸலம்  தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்
- 50.ரவகரற! - கமநால மதிரைநாவ்தலதி   தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்

- 51 கநார்னமவலலதி குன்றுகள்: - அரடையநாளமற்ற மகரிலலநா மபண்கவயி  தமதிழதில: யமுனநா
ரைநாபஜந்ததிரைன்

– 52. எனது நகரைம்! - அஸெநாத் ததிலஸெநார்   தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்

–

– 53.எனது நகரைம்! - அஸெநாத் ததிலஸெநார்   தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்
- 54 அரடையநாளமற்ற பபநாரைநாளனி - அப்துலலநா மபஸெ   தமதிழதில: யமுனநா ரைநாபஜந்ததிரைன்

(55 – 65) பகநாநநா கவயிரதகள்
66. சபயிக்கப்பட்டை உலகு - -துவநாரைகன்-
 67. இரைவயின் நதிழல   - பசநா.சுப்புரைநாஜ -

 68. அத்தரனக்கு மத்ததியயிலும் “I am fine"  - மன்னநார் அமுதன்
69. இதயத்ததின் மமநாழதியயில உன்னனிடைம்! - கநாளனி பநசன் -

70.  யுத்தத்ததில மதநாரலந்து பபநான எனது மநாணவன்  -துவநாரைகன்-
71. எந்த நநாடும் எனக்குச் மசநாந்தமதிலரல  - -நடைரைநாஜநா முரைளனிதரைன் -

72 .சூறநாவளனியயின் பநாடைல! - - எம்.ரிஷநான் மஷரீப் -
73 நநீ இலலநாத அரற புழுக்கமநாயயிருக்கதிறது  - நட்சத்ரைவநாசதி

74. தநீக்குஞ்சுகள்  -நட்சத்ரைவநாசதி
75 யநாபரைநா பபநாட்டு முடித்து தநானமநாகக் கதிரடைத்த இரைவுச் சட்ரடை - துவநாரைகன் 

76. மவறுமமநாரு சலனம் - நட்சத்ததிரைவநாசதி -
76 சருகலல இவமனன்று சநாற்று   - நட்சத்ததிரைவநாசதி -

78. என்னவள் ஒரு பதவரத - 1  ரைநாம்ப்ரைசநாத் (மசன்ரன) 
79. பநாவலர் பநாரைததியநார் நதிரனபவந்ததி...!  - தமதிழநம்பயி -

80. மனனிதம் அற்ற மநானுடைம்  - ப.மததியழகன் -
81. ஞநானக்குயயில  - ப.மததியழகன் -
82. குறதிப்மபழுதுங்க ள் - ரைநாம்ப்ரைசநாத்

83. புத்தக மயயிலதிறகநாய்ப் மபநாத்ததிய… - பவதநா இலங்கநாததிலகம் (ஓகுஸ, மடைன்மநார்க்) -
84. ரூபசநாவயின் கவயிரதமயநான்று!

85. வயிரிகதின்ற தநாமரரைபயநா - சக்ததி சக்ததிதநாசன்
86. யநாதுமநாகதி - ப.மததியழகன் -

87.  சுந்தரைக் கனகநதிலநா – வநார்த்ரதகள். - பவதநா இலங்கநாததிலகம் (ஓகுஸ, மடைன்மநார்க்)
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88. நகரைத்துப் புறநாவும், நநானும்! - வ.ந.கதிரிதரைன் -
89.. நநாங்க கூடை... - சு.ததிரிபவணயி,மகநாடுமுடி -

90. உயயிர் பயிரழத்ததிருப்பதற்கநாக.... - பசநா.சுப்புரைநாஜ -
91. பயிரழப்ப டிம ங்க ள்...- ரைநாம்ப்ரைசநாத் மசன்ரன -

92. பநசமமன்னும் மதன்றலவரை மநஞ்சத்ரத ததிறந்ததிடுபவநாம்...!! - கவயிஞர் மபநாத்துவயில அஸமதின் -
93. பவர்கபள நநீவநீர் கநாலம் வரும் வரரை கலங்கநாததிருப்பபீர்! - மட்டுவயில ஞநானக்குமநாரைன் (இலங்ரக) -

94. மசம்மமநாழதி பபணுபவநாம் எழுவநீர் - கநாரரையூர்க் கவயிஞர் (கனடைநா)-
95..  கனவுதநானநா பதநாழநா !  - சக்ததி -
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1. தமமௌனைக் குததிதரயவின் குளம்படிச் சத்தம்! - நதொகூர் ரூமதி - 

நநீ பதுக்கதி ரவத்ததிருக்கும் மபநாக்கதிஷங்கள்
என் கற்பரனக்கு எட்டைநாதரவ

உன் நநாணப் பபநார்ரவயயின் அழகு
கதிறங்க ரவக்கதிறது என்ரன

உன் அரசவுகளனில பதநாற்றுப் பபநாகதின்றன
அகரைநாததிகள்

மமமௌனத் தநாய்ப்பநால குடித்து
மமமௌனச் பசநாற்ரறபய உண்டு வளர்ந்த உன்
சதிப்பயி பட்டிய எண்ண முத்து ஒன்ரற எடுப்பதற்குள்
ஓரைநாயயிரைம் சதிப்பயிகரள நநான் உரடைக்க பவண்டியயிருந்தது

பயிறகு வந்த அந்த மநாரலக்கும்
அந்த குளனிருக்கும்
என் முகம் புரதக்க அனுமததித்த
உன் கழுத்துக்கும்
எப்படிச் மசநாலபவன் நன்றதி?

உன் கழுத்ததின் கதகதப்புப் புரதயல
கடுகளவும் தநீரைவயிலரல
கநாலம் கநாலமநாய்

நட்சத்ததிரைங்கள் உறங்கதின
என் முத்தத் தநாலநாட்டில
மூடிய உன் இரமகளனின் ககீபழ

ஒரு நநாள்
மதநாழுது முடித்தவுடைன்
நநீ தந்த முத்தத்ததில
இரறவனனின் வநாசரன இருந்தது 

இந்த உலகம் ஊரமயநாகதிப் பபநானது
நநீ கநால மகநாலுரசக் கழட்டியபபநாது

பததிவுகள் ©  2020



6                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

உன் மகநாலுரசக் ரகயயிபலந்ததி
மமருபகற்றதிக் மகநாண்டிருந்தவனனின்
ரகரய மவட்டை பவண்டும்பபநால 
இருந்தது எனக்கு

நதிசப்த மரைத்ததின் ககீழ் அமர்ந்து
மறுபடியும் ஏன் மமமௌனப்பநால குடிக்கதிறநாய்? 

நநீ பபசமநாட்டைநாய்
நநான் அழமநாட்படைன்
இந்த பபநாட்டி இன்னும் எத்தரன கநாலத்துக்கு?

பவண்டைநாம்
கண்ணநீர்த்துளனிகளநால உன் கன்னங்கள் கநாயமரடைவரத
இனனியும் அனுமததிக்க முடியநாது என்னநால
நநாபன அழுதுவயிடுகதிபறன்

என் சநாரலயயில இப்பபநாமதலலநாம்
பகட்டுக்மகநாண்படை இருக்கதிறது
நநீ பவனனி வரும் உன் 
மமமௌனக் குததிரரையயின் குளம்படிச் சத்தம்

அடிக்கடி கரனக்கதிறது அது
என் வநீட்டு வநாசலதில நதின்று

தடைவயித் தடைவயிக் மகநாடுக்கதிபறன்
அதன் கழுத்ரத நநான்
மமமௌனமநாகதிப் பபநாகநாதநா என்ற ஏக்கத்ததில

என் இடைது கநாது வலதிக்கவலதிக்க
மதநாரலபபசதியயில இன்பயித்த உன்
குரைலுக்கநான நப்பநாரசயயில.

ruminagore@yahoo.com 
பததிவுகள், ஜனவரி 2004 இதழ் 49 
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2. நதிம்மததி - நதொகூர் ரூமதி

பஞ்சரடைத்த வயிழதிகளுடைன்
பயிச்ரசக்கநாரை தநாடியுடைன் இருந்த
ஈரைநாக்கதின் வநாரயத் ததிறக்கச் மசநாலலதி
பபரைழதிவு ஆயுதங்கள் மரறந்துள்ளனவநா என
ஈறுகரளப் பரிபசநாததிக்கதிறது
க்பளநாவ்ஸ அணயிந்த ரககளுடைன்
டைநார்ச் அடிக்கும் அமமரிக்கநா.

ruminagore@yahoo.com 
பததிவுகள், ஜனவரி 2004 இதழ் 49 
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3. அந்தப் வபனைதொ... - மஞ்சு தரங்கனைதொதன்
 
கநான்மவண்டில பரிசநாய் மபற்ற
சநாக்பலட் , மபன்சதில டைப்பநாவும்
ஒவ்மவநாரு வருடைமும் பரிசநாய்
ஆண்டுவயிழநாவயில மபற்ற
சநாம்பயியன்ஷதிப் பகநாப்ரபயும்
கலந்து மகநாண்டை
அரனத்து பபநாட்டிகளனிலும்
மபற்ற முதல பரிசும்
இருமனம் கலந்ததநால மபற்ற
ததிருமணப் பரிசும்
ததிருமணத்ததின் பரிசநான
குழந்ரதச் மசலவமும்
அரனத்ரதயும் கடைந்ததநாய்
ததிருவள்ளுவர் உரரையயின்படி
தன் மகரனச் சநான்பறநான்
எனக் பகட்டை பயின்னும்
இன்று உவந்தது உள்ளம்
மூத்த மகன்
முதல மநாதம்
மபற்ற பணத்ததில
வநாங்கதிவந்து
அன்புடைன் அளனித்த
அந்த பபனநாவநால...

madhumitha_1964@yahoo.co.in
பததிவுகள், மபப்ருவரி 2004, இதழ் 50
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4. அம்மதொ என் அருகதில்! - ததிருமததி.ரஜதினைளி தபத்துரதொஜதொ (ரதொஜபதொதளயம்.) -

பநார்த்பத இரைநாத
புதுமனனிதனுக்கு
பரிதநாபப்படைத் பதநான்றதியபபநாது
மபநாறநாரமயற்று
பயிற உள்ளத்ததிற்கநாக
பயிரைநார்த்ததித்தபபநாது

என் குற்றங்கள் அரனத்தும்
என் முன்பன
மதரியத்மதநாடைங்கதியபபநாது
அம்மநா உன் அடிச்சுவட்டில
என்ரன அரழத்துச்மசலவது
புரிந்தது.

rajini_raja80@rediffmail.com
பததிவுகள், மபப்ருவரி 2004, இதழ் 50
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5. புலத்ததில் இருந்து ஒரு கடிதம்...!      -  கவவிஞர் த.சரீஷ் (பதொரீஸ)

இப்பபநாது எனக்கு..
நதிரனவயில இருப்பமதலலநாம்
அந்த இருண்டை நநாட்களனில
உந்தன் துரணயுடைபன
கண்ணநீரரைத் துரடைத்துக்மகநாண்டு
நடைந்த நநாட்கள்தநான்..!

என் அன்பு நண்பநா..!
நலம்தநானநா...?
எத்தரனநநாட்கள் உன் முகம்பநார்த்து..?
ஒட்டிப்பயிறந்த இரைட்ரடைக்குழந்ரதகள்பபநால
ஒன்றநாய் வநாழ்ந்தவர்கள் நநாங்கள்
கநாலம் நம்ரம கற்பறநாடு கடைத்ததிச்மசன்று 
தூரைத்ததில இருவரரையும் இரைண்டைநாக
பயிரித்து எறதிந்துவயிட்டைது..!

உன்னனிடைம் மசநாலவதற்கு 
என்னனிடைம் நதிரறயபவ இருக்கதிறது..!
ஆனநால...
இதயம் ஈரைத்ததில கனமநாகதி
மநஞ்சுக்குள் நதிரைம்பயி
மவந்தமனசதின் மவப்பத்ததில வயியநாகதி
கண்வழதி மரழயநாய்ப் மபய்து-என்
கண்கரள குறுடைநாக்கதி
கநாதுகரள மசவயிடைநாக்கதி
என்ரனயும் மமளனமநாக்கதிவயிட்டைது நண்பநா...!

இப்பபநாது எனக்கு..
நதிரனவயில இருப்பமதலலநாம்
அந்த இருண்டை நநாட்களனில
உந்தன் துரணயுடைபன
கண்ணநீரரைத் துரடைத்துக்மகநாண்டு
நடைந்த நநாட்கள்தநான்..!

அந்தச் சதின்னஞ்சதிறதிய ஊரில
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உயரைமநாய் ஒரு நட்புக்மகநாடி நநாட்டிபனநாம்
ஊர்க்கநாரை உறவுகளனின் உரடைந்து சதிதறதிய
உடைலதுண்டைங்களுக்கு மத்ததியயில
இரைத்தம் பதநாய்ந்த கரைங்கரளக்மகநாண்டு
என் இரதயத்ரதத் மதநாட்டைநாய்..!
நநீயும் நநானும் உணர்ந்தரதப்பபநால 
உயயிர்குடிக்கும் அரைக்கர்களுக்கு மத்ததியயில..
அது மதிகவும் மகநாடிய வநாழ்க்ரகதநான்..!

இங்கு எனக்பக மதரியநாமல
இரடைக்கதிரடைபய எனக்குள்பள ஊர்க்கநாற்று
வநீசும்பபநாமதலலநாம் உன் முகந்தநான்
முதலதில முந்ததியடித்து வந்துநதிற்க்கும்

இப்பபநாது...
இருண்டைவநானனில நதிலவு ஒளனிமகநாடுத்தபபநாததிலும்
மதின்வயிளக்குகளனின் ஒளனியும் இருட்ரடை 
இலலநாதுமசய்துவயிடுகதின்றது
அந்த இரைவயில இருண்டைவநாழ்ரகயயில
ஒருபபநாதும் எமக்கு மவளனிச்சமதிருந்தததிலரல
நதின்மததியும் இருந்தததிலரல..!

இப்பபநாது எனக்கு..
நதிரனவயில இருப்பமதலலநாம்
அந்த இருண்டை நநாட்களனில
உந்தன் துரணயுடைபன
கண்ணநீரரைத் துரடைத்துக்மகநாண்டு
நடைந்த நநாட்கள்தநான்..!

நநீ நதிரனப்பதுபபநால
புலம் தநாய்நதிலம்பபநால இலரல நண்பநா..!
சுற்றவரை சுழன்று வநீசதிக்மகநாண்டிருக்கதிறது
சூழ்சதிக்கநாற்றும்
சுயநலக்கநாற்றும் 
மூடைநம்பயிக்ரகப்புயலும்...! 

கநாதல ”கநார்” இருந்தநால ரககூடும்
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பநாசம் பணம் இருந்தநால கூடைவரும்
நட்பு அரதப்பற்றதி இன்னும்...
எனக்கு மதளனிவநாக வயிளங்கபவ இலரல

என் அன்பு நண்பநா..
உன்ரனப்பபநால உண்ரமயநான மனனிதனனின் 
முகம் பநார்பது மதிகவும்கடினம்...!
எலபலநாரும் சுயனலமுகமூடி அணயிந்ததிருப்பநார்கள்
நடைக்கும்பகநாதும் உண்ணும்பபநாதும் உறங்கும்பபநாதுகூடை
முகமூடிகள் கழற்றவயிரும்பநாத மனனிதர்கள்..!

உங்மகலலநாம் உண்ண உணவயின்றதி
உண்ரமயயிபல பசதியயில வநாடுகதிறநார்கள்
ஆனநால இங்கு...
உண்ண உணவுநதிரறயபவ இருந்தும்
உடைம்பு மமலதியமவண்ணயி...
வநீம்புக்கு பவண்டுமமன்பற பட்டிணயியயிருக்கதிறநார்கள்
தநாய்நதிலத்ததில பநாலுக்கு பநாலகண் பவண்டி
பசதியநால அழுது அழுது சநாகதின்றநான்...!
புலம்மபயர் நதிலத்ததில..
பகவநான் குடைம்குடைமநாய் பநாலதிலகுழதிக்கதின்றநார்...!

இப்படித்தநான் இன்ரறய வநாழ்க்ரக பபநாகதிறது...!
இரதமயலலநாம் அறதியநாரம என்று வயிளக்கதினநால..
நம்மவர் நம்பவநா பபநாகதிறநார்கள்
இலரல...!!!
இவர்கள் நம்பபவ மநாட்டைநார்கள்...!
இருந்தும் மசநாலல முயற்சதிமசய்பதன்..!
உண்ரமரய எடுத்துச்மசநான்பனன்
எட்டி உரதத்தநார்கள்...!
கவயிரதயநாக எழுததிக்மகநாடுத்பதன் 
கன்னத்ததில அரறந்தநார்கள்...!
கருத்தரைங்குபபநால பமரடையயில வயிளக்கதிபனன்
கலமலடுத்மதறதிந்தநார்கள்..!
கரத கரதயநாய்ச் மசநான்பனன்
கநாறதி உமதிழ்ந்தநார்கள்..!
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இவர்கள் இப்படித்தநான் நண்பநா...!
நநானுனக்கு ஏற்கனபவ எழுததியரதப்பபநால
அறதியநாரமப்பபய் இவர்கரள ட்டிப்பரடைக்கதிறது..!
இந்த அறதியநாரமக்கும் சுயனலத்ததிற்கும் மத்ததியயில 
நநானும் என் வநாழ்ரகப்படைரக...
கடினப்பட்டு மசலுத்ததிக்மகநாண்டைதநான் இருக்கதிபறன்..!

இப்பபநாது எனக்கு..
நதிரனவயில இருப்பமதலலநாம்
அந்த இருண்டை நநாட்களனில
உந்தன் துரணயுடைபன
கண்ணநீரரைத் துரடைத்துக்மகநாண்டு
நடைந்த நநாட்கள்தநான்..!

நநான் இப்பபநாது எண்ணயிக்மகநாண்டிருக்கதிபறன்
இத்தரன இரடைஞ்சலகளுக்கு மத்ததியயிலும்...
உந்தன் முகம்பநார்பது சநாத்ததியமநாகுமநா..?
என் உள்மனது மசநாலகதிறது சநாத்ததியமநாகும்..!!!

ஆழ்கடைலதில அவயித்தமமீன் பயிடிப்பதும்
புலமவளனியயில படைபகநாட்டுவதும்
நதிலரவ மலர்பபநால பறதிப்பதும்
வயிண்மமீரனப்பயிடித்து கறதிசரமப்பதும்
பமகத்ரதஅள்ளனி மமத்ரதகள் மசய்வதும்
சநாத்ததியம் கநாமதன்றநால...
நநான் நநாடு ததிரும்புவதும்
நண்பநா உன்ரனயும் என் மண்ரணயும்
கட்டித்தழுவுவது நதிச்சயம் சநாத்ததியமநாகும்..!
என்றநாவது ஒருநநாள்.....
நநான் உங்கு வருபவன்...!
நநான்வரும்பபநாது... 
சநாமக்குருவயிள் சத்தம்பபநாட்டுக்மகநாண்டும்
நட்சத்ததிரைங்கள் மதின்னனிக்மகநாண்டும் இருக்கநாது
ஏமனனனில..
கட்டைநாயம் அது பகலநாய்தநான் இருக்கும்...!
கததிரைவனனின் ஒளனி நதிரறந்த...
வயிடிந்த கநாரலப்மபநாழுதநாய்தநான் இருக்கும்...!!!
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6. கதடசதியதொக ஒரு கடிதம்...!   - கவவிஞர் த.சரீஷ் (பதொரீஸ

அன்புள்ள கநாதலதிக்கு...
உரன அரணத்துக் கனவயிபல
கரைம்பயிடித்து...
கநாதல எனும் பதர் இழுத்து
கரடைசதியயிபல..
கநாலகளுக்கு வயிலங்குகள்மகநாண்டை
கநாதலன் எழுதுவது...

வயிண்மமீரனப்பயிடித்து..
வநீரணமமீட்டுமுந்தன் ரகயயினனிபல 
மகநாடுத்து...
மணம்வநீசும் மலர்பபநான்ற
மங்ரகயுந்தன் கூந்தலதிபல
சூட்டிரவப்பபன்...!
என.. கநாதல மரழயயில
நரனந்து நரனந்து
மரழத்துளனிகள்..
மசநாட்டைச் மசநாட்டை..
மநார்கழதிக் குளனிரினனிபல
மழரலத் தமதிழதில...
மசநான்னவன்தநான்
இரதயும் எழுதுகதிபறன்...!

வயிலங்குகள் மநாட்டைப்பட்டை
கநாலகளுடைன்..
பதநாளனிபல மபரும் சுரமகரளச்
சுமந்துமகநாண்டு..
உன் இரதயத்ரதயும் 
சுமப்பதற்கு...
என்னநால முடியவயிலரல
பதநாழதி...!!!

என்ரன மறந்துவயிடு
மலபரை...!
மன்னனிக்கும் மனததிருந்தநால
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என்ரன மன்னனித்துவயிடு
மங்ரகபய...!!!

என் மகன் மவளனிநநாட்டில
நநான் மகநான் உள்நநாட்டில என
நநாட்ரடைபய ள்பவன்பபநால
உள் ஊரிபல நநாடைகம் நடைநாத்தும்
என் தந்ரத...!

பநாரீசதில என் பயிள்ரள என
வன்னனிக்கும் மகநாழும்புக்கும்
மநாறதி மநாறதிப் பறக்கதின்ற 
என் அன்ரன...!

பருத்ததித்துரறயயில இருந்துமகநாண்படை
பநாரீசுக்கு எப்பபநா பபநாபவன் என
மவளனிநநாட்டு பமநாகமமனும் மமத்ரதயயிபல
கண்கரளத் ததிறந்தபடி
கனவுகநாணும் என் தம்பயி...!

எப்பபநாபதநா..
மணம்முடித்து வநாழ்பவள்
இப்பபநாது வந்து...
மதநாரலபபசதியயில சகீதனம்பகட்டு
மதநாலரலமகநாடுக்கும்..
என் அக்கநா...!

வயசுக்கு வந்தபயின்பு
மனசுக்குள்பள...
மநாங்கலயம் எப்பபநாது..??
மன்மதன் வருவநானநா..?
மலர்மநாரல இடுவநானநா...?
அண்ணன் இருக்கதின்றநான்
அச்சமதிலரல..!
அன்பநாக வழரவப்பநான் என
அஞ்சநாமல இருக்கும்
என் தங்ரக...!
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அத்தரனபபரின்...
ஆரசகரளயும் நதிரறவுமசய்ய
ஒபரை ஒரு நநான்...!!!

கநாலகடுக்க... கநாலகடுக்க...
ரகபதய.. ரகபதய...
பகநாப்ரப கழுவயி...
”கபலநா” என்றதும் 
கநாசனுப்புபவன்...
நநான் மட்டும்தநான்..!

என்னநால முடியவயிலரல
சதிபனகதிததி...!!!
இத்தரன சதிக்கலகளுக்கு
மத்ததியயிலும்...
உன்பனநாடு மதநாடைர்ந்துவரை
என்னநால முடியவயிலரல...!

இனனியவபள...
இன்றதிலதிருந்து நநீ இலலநாத
என் மமீததிப்பயணத்ரத 
மதநாடைருகதிபறன்...!

மசலகதின்பறன் 
உயயிபரை...
உன்ரன என் உள்ளத்ததில 
உடுத்ததிக்மகநாண்டைவன் இப்பபநாது
உதறதிவயிட்டுச் மசலகதின்பறன்...!!!

ரககரளப் பற்றதியவன்
கன்னத்ரதக் கதிள்ளனியவன்
கட்டி முத்தம்மகநாடுத்தவன்
கநார்கூந்தல பகநாததியவன்
கண்ரம மதநாட்டு..
கவயிரத எழுததியவன்
கண்ணநீருடைன் கடிதத்ரதயும்
கநாதரலயும் முடித்துக்மகநாண்டு
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மமீததிப் பயணத்ரதத் 
மதநாடைருகதின்பறன்...!!!

இப்படிக்கு...
புலம்மபயர்ந்த கநாதலன்...! 
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7. வசந்தவம வதொ... -   கவவிஞர் த.சரீஷ் (பதொரீஸ

மகநாடிய இருள் எங்கும்
பரைவயியயிருக்க வயிண்மமீன்களனின்
மபநான்மனநாழதி மயநாலதிக்க
மதன்றல தவளும் அன்ரறய இரைவயில
நநான்....
தவயிக்கதின்பறன் அன்பப...!

சற்று முன்புதநான் 
நநீ மசன்ற 
மசய்ததி அறதிந்பதன்...!

ததிடீர் என்று அததிர்ந்பதன்
மகநாஞ்சம் மகநாஞ்சமநாய்
துயரில மதிதந்பதன்

சதிதறதிய மநஞ்சதினுள் 
மமலதிஞ்சதி முள்ளநாய் பசநாகம்
இரடைக்கதிரடைபய இதயம் வலதிக்கும்

எந்தத்மதநாடைர்பும் இலலநாது
எந்தச்மசநாலலும் மசநாலலநாது
பபநாய்வருகதிபறன் என
எதுவும் கூறநாது
பபநாகதிறநாபய ஏன்...?

உன்ரன
வழதியனுப்பயி ரவத்துவயிட்டு...
கநாரல வயிடிந்து வயிட்டைது என
கததிரைவன் மசநாலகதின்றநான்...!
ஆனநால 
எனக்குமட்டும்
வயிடிகநாரல இன்னமும்
கவயிலரல
மதநாரலவயினனிபல நநீ...!
மதநாரலத்தவன் பபநால நநான்...!
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இதயத்ததில இரடைவயிடைநாமல
இடிமதின்னல மவடிக்கும்...!
இரடைக்கதிரடைபய 
எரிமரலபபநால எரியும்...!

உலக வரரைபடைத்ததில
நநீ எந்த பதசத்ததில இருந்தநாலும்
நநீ இருக்கும் இடைத்ததிலதநான்-என்
உணர்வுகள் உலநாவருகதின்றன...!

நதிலத்ததில எறதிந்த வயிரத
பவர்வயிட்டு வளர்வரதப்பபநால-உன்
நதிரனவுகள் வயிருட்சமநாய்
வயிழுமதறதிவது ஏன்...?

எதற்கநாக கநாதலதித்தநாய்...?
ஏன் பயிரிந்தநாய்...?
எதுவுபம புரியவயிலரல

இந்த பயிரிவும் 
ஒரு வரகயயில வயிரும்புதலுக்கு
உரியதுதநான்
அதுதநான்...
நதிரனக்கும் பபநாமதலலநாம்
கநாதமலனும் பநாடைலுக்கு
அர்த்தம் மசநாலகதிறது...!

இந்த பயிரிவும் 
ஒரு வரகயயில வயிரும்புதலுக்கு
உரியதுதநான்
கூடியபயின் பயிரிந்தும் 
பயிரிந்தபயின் கூடுவதும்
கநாதலதில சுகமலலவநா...!

எனக்கு நம்பயிக்ரக
வளர்கதிறது-என்
கநாதரலப்பபநால...
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இரலகளனின் உததிர்வு
மரைங்களனின் மரைணமலல...! 
இப்பபநாது இரலகளனின்
இரடைபவரள...!
வயிரரைவயினனில வசந்தகநாலம்
வந்துவயிடும்...!

இப்பபநாது நநீ
எந்தக்கநாலத்ததில இருக்கதிறநாய்-என்
வசந்தபம...???

sharish_fr@hotmail.com
பததிவுகள், மபப்ருவரி 2004 இதழ் 50 -
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8. நதிலவவ என்னைளிடம்  - சத்ததி சக்ததிததொசன் -

நதிலவயில களங்கமநாபம
பநற்மறநாருவன்
நதிச்சயமநாய்ச் மசநான்னநான்.

நநான் பநார்க்கும்
நதிலவு
என்றுபம வட்டைமநாய்
எப்படி ?
அமநாவநாரச
ஒரு நநாள் மட்டும்
ஓய்மவடுத்துக்மகநாண்டு
வளர்வதும் பயின்
பதய்வதும் !

இரைவுக்கு 
வயிளக்பகற்ற
வயிடைநாமுயற்சதியுடைன்
வயிரளயும் அந்த
வநான்மததியயில
களங்கமநா ?

எரியும் அந்தச் சூரியனனின்
மவப்ப ஒளனிரய
நநீ
மகநாஞ்சம் மகநாஞ்சமநாய்
ஏந்ததி
இருண்டை இந்த
உலரக
மவளனிக்கப்பண்ணுவரத
உணரைநாத
ஊர்க்குருவயிகளனின்
அபநாண்டைப்பழதியம்மநா இது.

மபளர்ணமதியயிலதிருந்து
அமநாவரசவரரை
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பதய்ந்து ஒளனியயிழந்து
பயின்
மறுபடியும் ஒளனிமபற்று
பரைணத்துவத்ரத அரடையும்
நதிலபவ !

மற்றவர்க்கநாய்
மகநாடுத்துத் பதய்ந்தவர்
மறுபடியும் மபறுவர் வநாழ்வு
எனும்
வநாழ்க்ரக வட்டைத்ரத
வயிளக்கும் மசய்ரகயன்பறநா !

வயிளக்கமற்ற
வயிடியலதிழந்தவர்
வயிளனிக்கும்
வநீனநான கூற்றன்பறநா
உன்மமீது
சுமத்தப்படும் களங்கம்.

கலங்கநாபத
நன்ரமகள் கண்ணுக்குப்
புலப்படைநாத உலகமம்மநா
உண்ரமகள்
உணரைப்படைநாத
பபலநாகமம்மநா

பவதனகரள
ஓரைத்ததில மூட்ரடை கட்டிவயிட்டு
மறுபடியும் இந்த
இருட்டு உலகதிற்கநாக
மமீண்டுமமநாருமுரற பதய்ந்துவயிடு
ஏமனன்றநால அடுத்து
வளர்வதுதநாபன உன்பவரல,
மமீண்டுமமநாருமுரற
இந்தக் குருடைர்களுக்கநாக
பதய்வதற்கநாக !
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9. கதொதலுக்குச் சவதொல்  - சத்ததி சக்ததிததொசன் -

கநாதபல உனக்மகநாரு சவநால !
உன் மபயரைநாபல இணந்த
உள்ளங்கள்
ஜநாததி மதம் அந்தஸது
பவற்றுரமகளநால
பயிரிக்கப்படும் துயரைத்ததிற்கு
ஒரு வயிடிவு மசநால.

உன் மபயரரைச் மசநாலலதி
தம் கநாமப்பசதிரயப்
பபநாக்கும்
சதிலகயவர் கன்னனியரரை
ஏமநாற்றும் நதிரலக்கு
ஓர் வயிடிரவச் மசநால.

உன் மபயரைநாமல
மங்ரகயயின் மனத்ரத
களவநாடிப் பயின்
மபற்பறநாரின் மபயரைநாபல
அபத மங்ரகக்கு
வயிரல கூறும்
வநீணர்கரள 
வயிழுத்ததிடை வழதிமயநான்று மசநால.

இரளஞ்சரின்
இதயங்கரள இலகுவநாய்
கவர்ச்சதி எனும்
மநாரயயயினநால
மயக்கதிப் பயின்
சதிரதக்கும்
சதில சூர்ப்பனரககரள
இனங்கண்டு ஒதுக்கமவநாரு
புதுப்பநாரத கநாட்டு 

உண்ரம அன்ரபப்
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பபநாலதிபவஷத்ததினனின்றும் பயிரித்தறதிய
வரகமயநான்று மசநால.

ததினமமநான்று உனக்மகன்று
ஒதுக்கதியயிங்கு
இளம் உள்ளங்கள் மகதிழ்ந்ததிடும்
இனனிய பவரளயயிபல
உனக்கதிந்த சநாவநாரல
உண்ரமயநாய் வயிடுக்கதின்பறன்
உலகதில கநாதலதின் 
மகத்துவத்ரத
கரடைசதி மனனிதனுக்கும்
கற்றுத்தரை மமநாழதிமயநான்று மசநால.

sathnel.sakthithasan@bt.com
பததிவுகள், மபப்ருவரி2004, இதழ் 50
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10. தும்பவி வவிட்டச் தசன்ற எச்சத்ததப் பற்றதியும் - ததொஜ

முகம் ஜதிலலதிடை
கநாற்று எழுததிச் மசன்ற
மசய்ததிரய வநாசதிக்கும் முன்
முத்து முத்தநாய் மதநாடைர்ந்தது
மரழயயின் வயிளக்கம்.
கநாலடியயில பமவும் ஈரைம்
நரடைரய மநாற்றதி வயிட்டைது.
மதளனிந்த வநானம்
உறுத்தநா மவளனி
பவர்ரவயயின் நநாற்றமுமதிலரல.

மசடி மகநாடிகபளநாடு
மரைங்களும்
பரைணத்ரத பநநாக்க
மசழதிப்பயின் முரனப்பநாய்
படைரும் வண்ணமயம்.
என் வநீட்டுத் பதநாட்டைத்ததிலும்
குதூகலத்ததின் கூறுகள்.

பநார் என்றன
உயரைக் கதிரளத்த மரைங்கள்.
பத்துக் குலுங்கதிய மலர்களும்
புது வண்ணத் துளனிர்களும்
கவனத்ரத ஈர்க்க
தவழ்ந்து வந்த சுகந்தத்ததில
மமநாட்டு அவயிழ நதின்பறன்.

மதின்னனிய மகரைந்தத்ததின்
எச்சத்ரத வட்டைமதிட்டைத்
தும்பயி ஒன்று இதபழநாரைம்
வயிட்டுச் மசன்றது.
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11. அன்புடன்  - ததொஜ -

உயயிர்த்தவனுக்கு
சுவநாசம் மட்டுமலல
பதரவகளனின் மதநாடைர்நநீளம்
இன்ரறய கணக்கதில
உன் கடிதமுமதிலரல

கூறுகள் வழதிபய
நம்ரமப் மபநாசுக்கும்
உஷ்ணம்
இருத்தலுக்பகநார்  பசநாதரன
கநாலமும்
கநாலபட்டை நதிலமும் அப்படி

மகநாண்டை சூட்டிற்கு
களனிம்பயிட்டுக் மகநாள்ளும்
வயிசனத்ததில
தவறவயிட்டை
நட்சத்ததிரைச் சங்கததிகள்
என்னனில ஏரைநாளம்
உன்னனிலும் நதிகழ்ந்ததிருக்கும்
எனக்கநான ஒரு
கடிதத்ரதயும் பசர்த்து

என் யூகங்கள்
மபநாய்க்குமமனனில உன்
மபநாதுப்பநார்ரவக்கு நநான்
நகர்த்தப் பட்டிருக்கக்கூடும்
அந்த உரடைந்த சதிற்பமநாய்
வற்றதிய நததியநாய்
அலலது
இன்மனநாருவன் என்ற ஸதநானம்

நம் சகீபதநாஷ்ண நதிரல
ததிடுமமன எலரல மமீறுகதிறது
அதநீதமநாய்
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இன்ரறய ததினங்கரளப்பபநால
தவயிரை
கடிதமமழுதும் மமநாழதி
உனக்கு மறந்துவயிட்டைமதன
நதிரனக்கவும் சநாத்ததியபமது
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12. வவிழதிப்புணைர்வு  - ததொஜ -

பநரைம் மகட்டை பநரைம் என்றநாலும்
என் பயணங்கரள
இரைவயிலதநான்
பதர்வு மசய்கதிபறன்.
நநீண்டை தூரைம்
இருளனில பயணயிப்பதும்
தவயிர்க்க முடியநாத அனுபவம்.

சதின்னச் சதின்ன
நட்சத்ததிரைங்கபள
மவள்ரளயநாய்
கண்கள் சதிமதிட்டுகதின்றன.
முன்ததினம் பநார்த்த
முழுநதிலவு
இன்ரறக்கு
பதய்ந்து மகநாண்டிருக்கதிறது.
கண்களுக்மகட்டிய
தூரைமமலலநாம்
கவயிழ்ந்து கதிடைக்கதிறது
ரமயயிருட்டு.

இரைவுகள் சுகமநானதுதநான்
யநாரும் யநார் முகத்ரதயும் கநாணக்
கூச பவண்டியததிலரல.
இருட்டில எலபலநாருக்கும் உண்டு
இன்மனநாரு முகம்
தடைங்கலகளுக்கும்
பதற பவண்டியயிரைநாது
நதித்ததிரரை மனனிதர்கள்
எரதயும் அறதிய மநாட்டைநார்கள்.

மவளனிச்சத்ரதப் பநாய்ச்சதியபடி
என் வநாகனம் வயிரரைகதிறது
எலபலநாரும் தூங்கதி
கனவுகளனில சஞ்சரிக்கும் பநரைம்

பததிவுகள் ©  2020



29                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

மறுபடியும் பயிறக்கலநாம்.
ததிரும்பத் ததிரும்ப
இறக்கலநாம்
வநானுக்கும் பமதிக்குமநான
மவளனியயில நநீண்டு
நதிம்மததியநாய் பபநாகம் மசய்யலநாம்.
கலவயியயில கசதியும்
பரைணம் உணர்ந்து
பரித்தும் பபநாகலநாம்.

புததிய வயிடியலதில
தூங்கதியவர்களும்
கனவுகளனின் பக்கம்
ததிரிந்தவர்களும்
அவரைவர் ததிக்கதில
முந்ததி வயிரரைய
உறங்க நநான்
அரமததியநானபதநார்
இடைம் பதடி
அரலயக் கூடும்.

tajwhite@rediffmail.com
பததிவுகள், மபப்ருவரி 2004, இதழ் 50

பததிவுகள் ©  2020



30                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

13. வவர்த்ததொலதி தததொதலத்த கள்ளளிப் ப!  - ததிலகபதொமதொ (சதிவகதொசதி)

உனக்பக உனக்கு மட்டுமநான
முலரலயநாகத்தநான் நநான்
பவண்டுமமன்றதிருந்தநாய்
கநாதல வறட்சதியநால நநான்
கள்ளனியநாகதிப் பபநாபனன்
கநாற்றதின் ஈரைத்ரத உண்டு
கநாத்ததிருப்ரப முட்களநாக சூடி
சூடிய முட்களுக்குள்ளும் ஈரைம் மூடி
வநானத்து முதல துளனி வநீழ்ந்த பபநாதும்
முட் கதிரீடைம் 
எந்த ஆடும் பமய்ந்து வயிடைநாததிருக்க
குடும்ப மகமௌரைவமநாய் சுமத்தப் பட்டிருந்பதன்
 
சதிரறயயிருப்புக்கநாய் குரறபட்டை பபநாது
உனக்மகன்ன
பட்டைநாம்பச்சதி கணக்கநாய்
சதிறகுகளநாய் இதழ்கள் இருக்பக
மண்பணநாடு என் பரவயும் 
கட்டி ரவத்த பவர்கள் மசநாலல
 
முதல முதலநாய் இதழ்கரள 
அரசத்துப் பநார்க்கதிறது இந்த கள்ளனிப் ப
பமகமமங்கும் கள்ளனிப் பக்களும்
துளசதிப் பக்களும்
வநானனிலதிருந்து பதன் மரழ சதிந்த
சதிறரக வயிரித்து 
வநாழத் துவங்கதியயிருக்க
 
புலம்பும் பவர்கள்
இதழ்கரள  சதிறகுகளநாய்
அரடையநாளம் கநாட்டியதற்கநாய்
இழந்து வயிட்டை பதன் களுக்கநாய்
 
பவர்த்தநாலதிகரளத் மதநாரலத்து
இடைம் மபயருகதின்றன பக்கள்
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வயிரதகளநாய் உருமநாறதி

mathibama@yahoo.com 
பததிவுகள் 2004, இதழ் 50
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14. கல்லதற வதொழ்க்தக... - அ.ரவமஷ் அரவவிந்தன் -

கலலரறக்குத் மதரியுமநா?
அதன் பயிறந்த நநாள்
ஒரு இறந்த நநாமளன..

ramash5@hotmail.com
பததிவுகள், மநார்ச் 2004, இதழ் 51
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15. கதிணைற்றுத் தவதளகள் -  வ.ந.கதிரிதரன் -

தவரளகளனின் மகநாட்டைம் தநாங்க முடியவயிலரல.
கதிணற்ரற வயிட்டு மவளனிவரை
மநாட்படைநாமமன்று அடைம் பயிடிக்கதின்றன.
சதில தவரளகளுக்பகநா வநார்த்ரதகமளன்றநால
அவ்வளவு உயயிர். மரழக்கநாலங்களனில அரவ இழுக்கும்
ஆலநாபரனயயிருக்கதிறபத! வநார்த்ரதகரள ரவத்து
மநாயநாஜநாலம் கநாட்டுவததில வலலரவ அரவ. பமற்படி
தவரளகள் சதில பவரளகளனில அறதிதலுக்கநாக
மதிகவும் பயிரையத்தனம் மசய்கதின்றன.
ஆயயினும் 'மவளனிவருத'மலன்பது அவற்றுக்கு 
பவப்பங்கநாய் தநான்.
புறம் வயிரிக்குமமன்பதறதியநாத அரவ
அறதிதலதின் உச்சதியயில நதின்று
ஆனந்தக் கூத்தநாடுவதநாகக் கனவுகள்
கநாணுகதின்றன. தமக்குள் அடிக்கடி பமநாததிக் மகநாண்டைபபநாதும்
ஒரு வயிடையத்ததில மட்டும் அரவ மபரிதும் ஒற்றுரமயநாக
இருக்கதின்றன. அது....
இருப்ரப நதிரல நநாட்டுவததிலுள்ள ஆர்வம்.
தம்மதிருப்ரப உறுததி மசய்வததில அரவ
மபரிதும் ஒற்றுரமயநாகவயிருக்கதின்றன.
ஆயயினும் ஒற்றுரமயயின் பலம் மகநாண்டு
மவளனிவரை மட்டும் அரவ சதிறதிதும்
முயலவததிலரல.
கதிணற்றுத் தவரளகளனின் இருப்பு 
அவற்றதின் பரிதநாப நதிரலயயிரனப் 
புலப்படுத்தும். மவளனி வயிரிந்து கதிடைப்பரத
அரவ அறதியவயிலரல. இருந்தும் அரவ
மதிகவும் சந்பதநாஷமநாகத்
தநானனிருப்பதநாகத் மதரிகதின்றது.
பபநாதுமமன்ற மனததில மபநான் மசய்து
வநாழும் தவரளகள்!
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16. வதடல்கள்! -- வ.ந.கதிரிதரன் -

எப்மபநாழுதுமமன் மநஞ்சதில களனிரய
ஊட்டுவனவநாகக் ககீழுள்ளவற்றதிரனக்
கூறதிடைலநாம்.
நலல நூலகள்; நததி;கடைல;
மரல;சுடைர்;புள்;மரைம்;கநாற்று...
இது பபநால பலப் பல. இரவ
எனக்குப் பரடைப்பயின் அததிசயத்ரத,
அற்புதத்ததிரனப் பபநாததிக்கதின்றன.
அகக் கண்கரள எலரலகள் கடைந்து
பநநாக்கத் தயநார் மசய்து வயிடுகதின்றன.
எப்மபநாழுதுபம
அறதிதலுக்கும், புரிதலுக்குமநாக
பதடுமமன் மநஞ்சத்ததின்
தநாகம் இச்சதிறுகணவயிருப்பயில
அடைங்கதிப் பபநாகப் பபநாவததிலரல
என்பதும் புரிந்துதநானனிருக்கதிறது.
இருந்தும் இயன்றவரரை
வயினநாக்களுக்குரிய வயிரடைகரள
நநாடித் மதநாடைருமமன் பதடைல
மதநாடைரைத் தநான் பபநாகதின்றது.

பததிவுகள் 2004, இதழ் 51
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17. எங்கள் கதிரதொமத்து ஞதொனைபயடம்! - -- நதொ.முத்து நதிலவன் --

கநாரல வணக்கத்ததில
'பநர் நதில' மசநாலலதியும்
நதிமதிர்ந்து பறக்கச் சக்ததியற்று
தர்மசக்கரைத்ரத மரறத்து
பதசதியக்மகநாடி தரரை பநார்க்க,
மநாணவர் ஊர்வலம்
மரைத்தடி வகுப்புக்கு
மவுனமநாய்ச் மசலலும்.

ஐந்து வகுப்பயிலும்
அறுபத்பதழு பபர்மசநாலலதி
வருரக பததிவதற்குள்
மணயியடித்துவயிடும்,
அடுத்த வகுப்பு துவங்கும்.

மபரியநாரரைப் பற்றதிய
உரரை நரடைக்குமுன்
கடைவுள் வநாழ்த்பதநாடு
மசய்யுள் மதநாடைங்கும்

உலகப் படைத்ததில-
பநாற்கடைரலத் பதடும்
இலக்கதியம்.

ஆண்டைவரனக் கநாப்பநாற்றும்
அறதிவயியல.

ஆள்பவரரைக் கநாப்பநாற்றும்
வரைலநாறு.

வறுரமக் பகநாடுகரள மரறத்து
வடைஅட்சக் பகநாடுகரளக் கநாட்டும்
புவயியயியல.

கடைன்வநாங்கச் மசநாலலதித்தரும்
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கணக்கு.

கதிழதிந்த சட்ரடை,
மநளனிந்த தட்படைநாடு
அச்மசழுத்துக்கரள பமய்ந்த
அ f£ரைணத்ததில மநாணவர்.

'எபலய்! எந்ததிரிச்சு வநாடைநா'
அவ்வப்பபநாது வந்து
அரழக்கும் மபற்பறநார்.

உபகரைணங்கள் இலலநாமல
பநாவரனயயில நடைக்கும்
மசய்ம்முரறப் பயயிற்சதி.

அவசரைத்ததில
ததின்றரத வநாந்ததிமயடுக்கும்
பதர்வுகள்.

பரழய மநாணவர் எம்.எல.ஏ ஆகதி
பள்ளனிக்கு வந்தநார்.

ஆசதிரியர் ரகரய
ஆதரைவநாய்ப் பற்றதி,
'பகநாரிக்ரக ஏதுமுண்டைநா
கூறுங்கள்' என்றநார்-
'நதிரைந்தரைப் படுத்தணும்
நநீயும் மசநாலலணும்'

ததிறந்த உலகம்தநான்
சதிறந்த படிப்பநாம்,
எங்கள் பள்ளனிக்குக்
கதபவ கதிரடையநாது-
கட்டைடைம் இருந்தநாலதநாபன?

'எங்கள் பள்ளனி நலல பள்ளனி
கட்டைடைம் இரைண்டு பங்கநா ஒன்று'
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-நடைத்துவநார் ஆசதிரியர்.
'எங்பகசநார் இருக்குது?'
மரைத்தடி மநாணவன்
எழுந்து பகட்பநான்.
'புத்தகத்ரதப் பநார்ரைநா'
பபநாடுவநார் ஆசதிரியர்.

பபநாததிமரைத்தடியயில
புத்தருக்கு ஞநானம்,
புளனியமரைத்தடியயில
மநாணவர்க்குப் பநாடைம்.

இதுபவ-
எங்கள் கதிரைநாமத்து
ஞநானபபீடைம்!

பததிவுகள் ©  2020



38                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

18. எங்கள் கதிரதொமத்து ஞதொனைபயடம்  -- நதொ.முத்து நதிலவன் --

'பநர் நதில' மசநாலலதியும்
நதிமதிர்ந்து பறக்கச் சக்ததியற்று
பதசதியக்மகநாடி தரரை பநார்க்க,
மநாணவர் ஊர்வலம்
மரைத்தடி வகுப்புக்கு
மவுனமநாய்ச் மசலலும்.

ஐந்து வகுப்பயிலும்
அறுபத்பதழு பபர்மசநாலலதி
வருரக பததிவதற்குள்
அவசரைப்பட்டு
மணயியடித்துவயிடும்,
அடுத்த வகுப்பு துவங்கும்.

மபரியநாரரைப் பற்றதிய
உரரை நரடைக்குமுன்
கடைவுள் வநாழ்த்பதநாடு
மசய்யுள் மதநாடைங்கும்

உலகப் படைத்ததில-
பநாற்கடைரலத் பதடும்
இலக்கதியம்.

ஆண்டைவரனக் கநாப்பநாற்றும்
அறதிவயியல.

ஆள்பவரரைக் கநாப்பநாற்றும்
வரைலநாறு.

வறுரமக் பகநாடுகரள மரறத்து
வடைஅட்சக் பகநாடுகரளக் கநாட்டும்
புவயியயியல.

கடைன்வநாங்கச் மசநாலலதித்தரும்
கணக்கு.
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கதிழதிந்த சட்ரடை,
மநளனிந்த தட்படைநாடு
அச்மசழுத்துக்கரள பமய்ந்த
அஜநீரைணத்ததில மநாணவர்.

அவசரைத்ததில
ததின்றரத வநாந்ததிமயடுக்கும்
பதர்வுகள்.

'எபலய்! எந்ததிரிச்சு வநாடைநா'
அவ்வப்பபநாது வந்து
அரழக்கும் மபற்பறநார்.

உபகரைணங்கள் இலலநாமல
பநாவரனயயில நடைக்கும்
மசய்ம்முரறப் பயயிற்சதி.

பரழய மநாணவர் எம்.எல.ஏ ஆகதி
பள்ளனிக்கு வந்தநார்,
ஆசதிரியர் ரகரய
ஆதரைவநாய்ப் பற்றதி,
'பகநாரிக்ரக ஏதுமுண்டைநா
கூறுங்கள்' என்றநார்-
'நதிரைந்தரைப் படுத்தணும்
நநீயும் மசநாலலணும்'

ததிறந்த உலகம்தநான்
சதிறந்த படிப்பநாம்,
எங்கள் பள்ளனிக்குக்
கதபவ கதிரடையநாது-
கட்டைடைம் இருந்தநாலதநாபன?

'எங்கள் பள்ளனி நலல பள்ளனி
கட்டைடைம் இரைண்டு பங்கநா ஒன்று'
-நடைத்துவநார் ஆசதிரியர்.
'எங்பகசநார் இருக்குது?'
மரைத்தடி மநாணவன்
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எழுந்து பகட்பநான்.
'புத்தகத்ரதப் பநார்ரைநா'
பபநாடுவநார் ஆசதிரியர்.

பபநாததிமரைத்தடியயில
புத்தருக்கு ஞநானம்,
புளனியமரைத்தடியயில
மநாணவர்க்குப் பநாடைம்.

இதுபவ-
எங்கள் கதிரைநாமத்து
ஞநானபபீடைம்!

muthunilavan@yahoo.com
பததிவுகள், நவம்பர் 2004 இதழ் 59 
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19. நநீ என் வண்ணைத்துப்பச்சதி! - இளங்வகதொ -

நமக்கு
ஒருபபநாதும் மதரிவததிலரல;
நம்ரமச் 
சநாதநாரைணமநாய்க் கடைந்துமசலபவர்கள்
வநாழ்வயின்
மதிகப்மபரும் தருணங்கரள
மகநாண்டுவந்து பசர்க்க
மமீள வருவநார்கமளன்பது

நததியயின் கரரையயில
வயிரித்து ரவத்ததிருந்த
புத்தகத்ததின்
பக்கமமநான்றதில
வந்தமர்ந்துபபநான
வண்ணத்துப்பச்சதியயின் நதிரனவுடைன்
உன்ரனயும் முன்பு
பத்ததிரைப்படுத்ததியயிருக்கக்கூடும்

ஆகபவதநான்
இன்ரறய உரரையநாடைலகளனிலும்
அவ்வவ்பபநாரதய இரடைமவளனிகளனிலும்
வண்ணத்துப்பச்சதியயின் சதிறகடிப்ரபயும்
வர்ணங்கரளயும்
நநீமயனக்குள்
உததிர்த்தபடியயிருக்கதிறநாய்

சநாம்பர் பசதிய
மரழக்கநால வநானத்ததில
நமக்கநான மபநாழுததின்
அகநாலம்
பத்துக்கதிடைப்பதநாய்
மரழவருவதற்கு முன்பநான
ஒவ்மவநாருமபநாழுதுகளனிலும்
எச்சரிக்கதிறநாய்
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அழகதின்ரமயயில அழரகயும்
அபத்தத்ததில
வநாழ்வதற்கநான நம்பயிக்ரகரயயும்
பயிரித்துணரும் தன்ரம
எலபலநாருக்கும் வநாய்ப்பததிலரல
உன்ரனப்பபநால

பநசதிப்பயின்
முதல இரழரயப் பயிரிக்கமுன்னபரை
பயிரிவு 
தன்மகநாடூரைநதிழலுடைன்
எங்பகநார் மூரலயயில
கநாத்ததிருக்கலநாமமன்று
வநாழ்வயின் கசப்ரபயும் 
இயலமபன 
நதிரனக்குமுன்ரன
யநாருக்குத்தநான் பயிடிக்கநாமற்பபநாகும்?

elango07@yahoo.ca
2004.06.03
பததிவுகள் , நவம்பர் 2004, இதழ் 59

பததிவுகள் ©  2020



43                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

20. வவிளம்பரம்(அல்ல)  - கரதவததொசன் -

அன்பயின் அப்துலலநா,

உசதிரரை மசதிரைநாய் 
உழுத மண்ணயிபல - நநான்
உன்ரன எங்கு பதடை...

நநீங்கள் இருந்த வளவும்
எங்களது வநீடும்
உனது நதிக்கநாவயில நதின்ற
எனது தரலரயப் பபநாலத்தநான்...

குற்றமற்றவர்கரள அறதியநாமபல
கற்கள் வநீசப்பட்டைதநால
நநானும் சதிலுரவரய 
சுமந்து மகநாண்டுதநான் நதிற்கதிபறன்.
மன்னனித்துக்மகநாள்!

பசததி! அறதிந்ததிருப்பநாய்,

ஓரு மத்ததியநானம் 
நடுமுற்றத்ததில வயிழுந்து மநநாருங்கதிய
அபத! சூ¡¢யன்தநான்
எங்களது இரைவுகளனிமலலலநாம் - இப்பபநா
வரைத்மதநாடைங்கதிவயிட்டைநான்.

இது, வயிளம்பரைமலல
வயிபரைம் அறதிந்தநால 
உடைபன பததில பபநாடு.

பததிவுகள், மபப்ருவரி 2005 இதழ் 62 
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21. இணைக்கு! - கரதவததொசன் -

புததியபதநார் உலகதினுள் 
வடு ஒன்று உருவநாகப் பபநாகதின்றது.
மரறவது அது எப்பபநாது?

தரலமுரறகள் ஏபழழு தநாண்டியும்
வயிழும் இவ்வயிரதகரள
முரளக்க வயிடுங்கள் - வயிழுந்த
இடைத்ததிபலபய.

கதிரளகரள பவண்டுமநானநால 
அரவ 
எங்பகனும் பரைப்பட்டுபம.
ஆனநாலும்,
அந்த வயிழுதுகள்
பவர் இறக்க முன்பநாக
ஓட்டி ரவயுங்கள் - நலல
கதிரளகரள.

புததியபதநார் உலகுள்
ஊடுருவப்பபநாகும் - வடு
மரறயட்டுபம இப்பபநாதநாவது.

தநாவரைங்கள் இரைண்ரடை 
ஒட்டு ரவப்பததில
நற்பயன் மபறலநாம் - எப்பபநாதும்
இது
மனனிதனுக்கும் மபநாருந்தும்.

பததிவுகள், மபப்ருவரி 2005 இதழ் 62 
thasan@vejen-net.dk
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22. கடற்வகதொள்! - வ.ஐ.ச.தஜயபதொலன்-

எவரிடைம் மசநாலலதி அழ மதய்வபம
ஏததிலதி உறவுகள் ஈழக் கரரையயிபல
பவருடைன் சநாய்ந்தனபரை

பபநாருக்குத் தப்பயியவர் - அங்கு
மபநாலலநாத மவள்ளப் மபருக்கதில பயிரழத்தவர்
ஊருடைன் பபநாயயினபரை
உன்மத்தம் மகநாண்டை பபய் அரல வநாயயினனில

மமீனவத் பதநாழர்கபள - கதிழக்கதின்
மமீன்பநாடும் பதனக சபகநாதரைபரை
ஊரன உருக்குரதயநா நநீங்கள்
உதவயிக்கு எம்ரம அரழத்த மபருங்குரைல
கநாற்றதில அரலகதிறபதநா - எங்கள்
கரைங்கரளத் பதடித் பதடித் தவயித்தநீபரைநா.

துன்பங்கள் யநாததினனிலும் - எங்கள்
துரணமயன வந்த தமதிழகபம
என்ன மகநாடுரமயடி - தநாபய
இனனிய குழந்ரதகள் நநீண்டை கரரைமதநாறும்
சதிந்ததிக் கதிடைந்தனபரை
ப:.றுளனி ஆற்றுடைபன எங்கள்
பண்ரடைக் குமரியும் ததின்ற மகநாடுங்கடைபல
இன்னும் பயிரைளயபமநா - வயிததிபய
எங்கரள என் மசய்ய நதிரனத்தநாபயநா

visjayapalan@yahoo.com
பததிவுகள், ஜனவரி 2005, இதழ் 61
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23. அதலப் வபதொர்! - ரவவி (சுவவிஸ)

இன்னுமமன்னநால கற்பரன பண்ண முடியவயிலரல
நநாளுக்கு நநாள் மபருகும் மசய்ததிகளனினூடு 
நநான் 
பயணயித்துக் மகநாண்டுதநானனிருக்கதிபறன்.
முடியவயிலரல, இந்தக் கநாட்சதிரய
கற்பரனயுள் வநார்த்துக் மகநாள்ள.
அரலகள் இரைநாட்சததித்து 
மண்ணயில புகுந்து
நதிகழ்த்ததியநாயயிற்று ஒரு அரலப் பபநார்.
பமதியயின் மமீதநான ஒரு பயிரைளயத்ததின் முன்மநாததிரியநாய்
எலலநாம் நடைந்து முடிந்தது.

இந்தத் துயர்த் ததிரைட்சதிரயத் தநாங்கதிக் மகநாள்ள 
மனனிதர்களநால முடியுமமனனின்,
இரவமயலலநாம் 
அசநாதநாரைணமநாகபவ பதநான்றுகதிறது எனக்கு.

ஒவ்மவநாரு பசநாகத்ததின்பபநாதும் 
கடைற்கரரை மணலதில கநாலபததித்து ஆறுமமன் மனம் 
இப்பபநா 
இந்தக் கடைற்துயரரை ஆற்ற எங்கு மசலவது.

நடைமநாடித்ததிரிந்த உடைலகரள உயயிர்நநீக்கதி 
உடைலங்களநாக பரைத்ததிச் மசன்றது 
நநீர்மவறதிப்  பயிரைளயம்.
தனனித்து வயிடைப்பட்டை ஒற்ரறத் மதன்ரனகளனில அதன்
ககீற்றுகளனின் ஒலதி துயநா¢ரச எழுப்ப, 
மமீளமுடியநாமல 
சரிந்துபபநானது கடைற்கரரையயின் வநாழ்வு.
எதுவும் நடைவநாததுபபநால அரலகமளலலநாம் 
இயங்கத் மதநாடைங்கதியுமநாயயிற்று.

மரைணத்ததின் அச்சம் கலந்த மதநானனி 
இதயத்ததின் ஒவ்மவநாரு மூரலரயயும் 
நதிரைப்பயி நதிரைப்பயித் தழும்புகதிறது.
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மமீளமுடியநாமல அவததியுறம் மக்கரளப் பநார்த்து 
எததிர்கநாலம் ரகயரசத்து,
வயிலகதிச் மசலகதிறது.
இந்த சுனநாமதிக் மகநாடுரமரய அரலகள்  இரசத்து 
வநாழ்வுக்கு சவநாலவயிட்டுச் 
மசன்றதிருக்கதிறது.
இதயத்துள் இறக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த 
அததிர்ச்சதிரய நநாம் 
பயிடுங்கதி எறதியவும்
கநாயமநாற்றவும்
இயங்கவும் பற்றதிக்மகநாள்ள எதுவுமதின்றதி
அரசகதிறது வநாழ்வயின் நுனனி.
ஆயயினும் நநாம் 
நம்பயிக்ரக மகநாண்படை ஆகபவண்டும்.

ஒரு பசநாகப் பயிரைளயத்ரத உள்வநாங்கதிய இதயங்கபள 
துயர் கரரையும்வரரை அழுக 
கதறதி இழுக 
கண்ணநீ¡வயிட்டு அழுக...

மனனித அவலத்ததின் உச்சதியயின்பமல நதின்று
ஒலதிக்கும் உங்கள் கதறலகளனில 
மனனிதம் வயிழதிப்புறட்டும்.
பதசம் இனம் மதம் கடைந்து 
இரணந்தது இத் துயநா¢ல உலகம் எமது 
எததிர்பநார்ப்ரபயும் மமீறதி என்ற மசய்ததிரயப் 
பற்றதிக் மகநாள்ளுங்கள்
அழதிவுகள் அடைர்ந்த கநாடுகளனினு¡டு
அதன் ததிரசயற்ற வயியநாபகத்ததினு¡டும்கூடை
வநாழ்வயின்மமீதநான நம்பயிக்ரககரள அரடைவது 
ஒன்றும் சநாத்ததியமற்றதலல.

ranr@bluewin.ch
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24. கடலுக்கு மடல் 1 - வகதொவவி.கண்ணைன் (சதிங்கப்பர்)

கடைல தநாபய! என்றரழத்த எங்களுக்கு
இதுதநான் உன் அசுரை அரணப்பநா?

உப்புக்கு உன்னனிடைம் பஞ்சமநா?
எங்கள் கண்ணநீரரையும் பசர்த்மதடுத்து மசன்றநாய்!

மகநாடுவநாய் மமீன் மதரிந்த எம்மக்களுக்கு !
உன் சுனநாமதி மகநாடுவநாய் மதரியநாது!

வஞ்சதிரைமமீனுக்கு வரலவநீசத்மதரிந்த நநாங்கள்
உன் வஞ்சக அரலயயின் வயிரல மதரிந்ததிருக்கவயிலரல!

சுறநா மமீன் பயிடிக்க வரல மசய்த நநாங்கள் உன்
சுனநாமதி மமீனுக்கு வரல மசய்ய கற்றுக்மகநாள்ளவயிலரல !

உன்னனில மசம்மமீன் பயிடித்த எம்மக்கரள
வயிண்மமீன் பயிடிக்கவநா வயிண்ணுக்கரழத்தநாய்?

கடைலநாடிய கட்டு மரைங்கள்
கடைல (நநீ) ஆடியதநால கவயிழ்ந்தது !

இலங்ரக பகட்கதிறது.
இன்னும் எந்த இரைநாவணனுக்கநாக
இப்படிமயநாரு பரடைமயடுப்பு?

மசந்தமதிழகம் உன்னநால
மவந்த தமதிழகமநானது!

மநாலத்தநீவு மரைண ஓலத்தநீவநானது!

நநாகப்பட்டினம்
உன்னநால பசநாகப்பட்டினமநானது!

பவழம் புகுந்த பசநாளக்கநாடைநானது
ஈழம் !
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பதநாணயி மதிதக்கும் தநாய்லநாந்தும் உன்
பகநாணயிவநாய்க்கு தப்பவயிலரல !

அழகு அந்தமநான் உன்னநால பவட்ரடையநாடைப்பட்டை
அலங்பகநால மநான னது!

வங்க பதசத்ததிற்கும் கதிரடைத்தது உன் பசத
பங்கு !

பசநாகங்கரள சுமக்கும் பசமநாலதியநாவயிற்கு 
நநீ மகநாடுத்தது தநான் பமலும்
பசநாகம் !

உன் அரலகளனின் வலதிரமரய நநீ உணரைநாமல
பர்மநா மசன்று பதக்கதின் வலதிரமரயயும் 
அரசத்து பநார்த்தநாயநா !

இந்பதநாபனசதிய சுமத்ரைநா உன்னநால அழதிந்தது தநான்
அந்பதநா பரிதநாபம் !

நநீ அளனித்த உணவுக்கும்
உப்புக்கும் எங்கள் 
உயயிர்,உறவுகள்,உரடைரமகள்?
உன் வயிரல மரைநாம்பவும் அததிகம்!

அழதிந்துவயிட்படைநாம் என்று எண்ணநாபத!
மமீண்டும் எழுபவநாம்!

இப்புத்தநாண்டில உன் அரலகரளப்பபநால
பன்மடைங்கு!
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25. கடலுக்கு மடல் 2  -  வகதொவவி.கண்ணைன் (சதிங்கப்பர்) -

அரைவணக்கும் அன்ரனயநான நநீ
அரைவ அன்ரன யநானபதன் !

அளனித்து மதிளனிர்ந்த உன் பமனனி
அழதித்து சதிவந்தபதன் !

ஆரைவநாரை உன் அரலகள் பபர்
அரைவ ஆரைமநாக மநாறதியநாபதன் !

ரதப் மபநாங்கல வருவதற்கு முன் கநாலன்
மநார்கழதியயில மசய்த கடைல மபநாங்கலநா உன் சுனநாமதி !

சதிற்றரல, பன்பரல வநாமனநாலதிகளும் உன்
பபரைரல பற்றதி எங்களுக்கு உரரைக்கவயிலரலபய !

கூறு பபநாட்டு மமீன் வயிற்ற உன் மக்கள் இன்று கூக்
குரைலதிட்டு கூட்டைமநாக குழதிக்குள் !

மணல வநீடுகரள மட்டும் கரரைத்து மசலலும் நநீ
மணல வநீடு கட்டும் சதிறநார்கரளயும் அழதித்து மசன்றபதன் !

ஆழதிக்குள் எழுந்த (சுனநாமதி) ஆலத்ரத நநீலகண்டைன்
வயிழுங்கநாமல தடுத்த பநார்வததியநா நநீ !

மமழுபகற்றதி பக்ததி மசய்த மக்களுக்கநாக உன்னநால பமரிமநாதநாவும்
மமழுகு பத்ததி ஏற்றதினநாள் !

சநாம்ரைநாணயி வநாசம் மசய்யும் நநாகூர் உன்னநால சவ
சநாம்பலும் வநாசம் மசய்தது !

புத்த வயிகநார் நதிரறந்த நன் நநாடுகளனின்
புத்ததிரைர்கள் உன்னநால வயிகநாரை மநானநார்கள் !

உன் பமநாச அரலயயில உயர் துறந்தவர்களனின் 
உறவயினர்களுக்கநாக
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எம் உதவயி பநச கநாரைம்
உன் உயரை அரலகரள வயிடை 
மநடிது நநீளும் என்று நநாங்கள் நதிரூபயிப்பபநாம் !

geekay@singnet.com.sg
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26. கடல் பகம்பத்ததில் எமனைதொய் எழுந்த பத அதலகள்!  - சதி. தஜயபதொரதன், 
கனைடதொ

கங்கு கரரையயின்றதி கண்ணுக்கு எட்டைநாது,
கரளப்பும் அரடையநாது, 
மபநாங்கதிப் புரைண்டு சுழற்றதி
ஆயயிரைம், ஆயயிரைம்
சதிங்கக் கநாலகள் பபநால 
தநாவயிப் பநாய்ந்து 
தநாக்கதி 
அரலகள் அடித்து அடித்து
ஆக்கதிரைமதித்து
அங்குலம் அங்குலமநாய்
நதில மண்டைலத்ரதக் ரகப்பற்றதி, 
கடைல நநீரரையும்
குடிக்க முடியநாமல உப்பயிட்டை 
ஓங்கநாரி,
ஆங்கநாரி அன்ரன 
அடிக்கடைல மடியயில உடுக்கடித்து
வயிரைட்டி
ஒபரை மூச்சதில எளனிபயநாரரை வயிழுங்க, 
வநாய்ததிறந்த
பபய்த் ததிமதிங்கலங்கரள 
கரரைபநநாக்கதி 
ஏவயி வயிட்டைநாளநா?

கடைலகன்னனி வயயிற்ரறக் மகநாட்டியது 
கருந்பதளநா? 
அன்றதிப் மபருந்பதளநா?
கடைற் சட்டிக்குள் மவடித்தது என்ன?
உடைபன அததிர்ச்சதியயில
அசுரைக் குமதிழதி குரடை வயிரித்ததநா? 
கடைலமநாது 
மபருத்த பபீப்பநாய் இரடையயில 
ஒட்டியநாணம்
கட்டிய வண்ணம், யநாரும் கநாணநாது
தட்டி வயிட்டு
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ரஹடிரைஜன் குண்ரடை மவடித்தநாளநா?
புரடைத்து வநீங்கதிடும் பமனனி!
மபநாங்கதிப் மபநாங்கதி எழும் 
கங்ரக மவள்ளம்!

பதக்கடைல வயிட்டை மபரு மூச்சநால,
கரரையயில பபநாட்டை
வரரைக் பகநாடுகள் தநாண்டி 
நுரழந்ததிடும் பத மவள்ளம்! 
கடைரலக் கலக்கதி அடிக்கும்
ஆக்டைபஸெதின் எட்டு வநாலகள் 
அசுரை வடிமவடுத்து நநாசம் மசய்தனவநா?
பபதவயி அடி வயயிற்றதில
பகம்பக் குத்து வயிட்டு
கடைரலத் தூக்கதி
கரைகமநாடி 
எததிர்பநாரைநாமல 
கடைற்பரடை மததிலகளநால தநாக்கதி
கரரை மக்கரளக் 
மகநான்று குவயித்து
ததின்று ஏப்பம் வயிட்டு
மபருவயயிற்ரற நதிரைப்பயிக் மகநாண்டைநாளநா?

ஈழத்து வயிடுதரலக்குப் பபநாரிட்டு 
எண்ணற்ற வநீரை மநாந்தர்
வநாழநாது உயயிர் நநீத்தநார்!
அந்பதநா
எந்த வயிடுதரலக்கு
இத்தரன உயயிர் குடித்தநாய்,
இலங்கநா புரியயிபல?
ஈரைநாக் வயிடுதரலக்கு
ஏரைநாள மநான
ஏவுகரணகள் வநீசதி 
அபரைபயியர் 
ஈசலபபநால மநாயும் இடுகநாடு ஒருபுறம்!
வயிடுதரல பவண்டைநாம்,
மவளனிபயறதிச் மசலமலன்று
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பயிலநாஸெதிடிக் மவடிகளனில 
மநார்க்க மற்ற 
மக்கரளத் துண்டைநாக்கும் 
மூர்க்கர் சுடுகநாடு மறுபுறம்!
மரைணக் கலலரறயயில
இரவமயலலநாம் பபநாதநாதநா?
ஆண்டைநாண்டைநாய்ப் 
மபற்று வளர்த்து மபயரிட்டை
பயிள்ரளகரள
ஆங்கநாரி, ஓங்கநாரி பவறு 
ஆயயிரைம் ஆயயிரைம் உடைலகரளக் 
கடைல உப்பயில கலக்கதி 
அலங்பகநாலமநாய்
கருமநாததி மசய்வநாளநா? 

சர்வ மநாந்தரரைக் 
கநாத்ததிடும் அன்ரன 
கடைற் கருமநாததி மசய்ததிடைல
தர்ம வயிததியநா?
வயிததி மயன்னும் குருடைன்
சர்வ மநாந்தரரைச் சமநாததியயில தள்ளும்
மர்மச் சததியநா?
உன் வயயிற்றதில உததித்த மதரலகள்
கடைலதில மூழ்கதிய பபநாது
நதின் கண்கள் இருண்டு 
ஒருதுளனி 
நநீர்மரழ வரைவயிலரல!
அசுரை உடைம்புகரள நசுக்கதி
பழகதிப் பபநான 
பரைமனனின் கூசநாத பநாதங்கள் 
மனனிதச் சடைலங்கள் மமீது
கடைல ததிடைலதில 
சடுகுடு ஆடும்!
உடுக்ரக அடித்து தநாண்டைவம் ஆடும் 
கநாலக் கூத்தன்
ஞநாலத்ரதக் குலுக்கதி 
கடைற்பரடை மததிலநால அழதித்து
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நதிரூபயிப்ப மதன்ன? 
நதிரலயநாரம என்னும் 
புரியநாத புததிரரை மமீண்டும் 
நதிரனவூட்டு கதிறநானநா?
பயிரைபஞ்ச முடிரவப் 
பயிரைததிபலதித்துத் ததிரரையயிடும் 
பயிரைளயக் கூத்ததின் ஒத்ததிரகப் 
புரைநாணமநா?

குடிமக்கரள ஒரு துரடைப்பயில
வழதித்து
முடிபவநாரல வநாசதித்து
வயிடுதரல அளனித்த
இடுகநாட்டு அன்ரனபய!
உயயிரினத்ரத
ஏனனிந்தப் புவயியயில மட்டும் 
பரடைக்கதிறநாய்?
பரடைத்த பயின்
ஏனனிந்த 
மநானனிடைத்ரத மட்டும் 
ஞநானமற்றுக் மகநாலகதிறநாய்? 
கநாபடைறதிக் கருமநாததி யநாகும் ஆத்மநாக்கள்
சூபடைறதிக் மகநாததித்துப் 
பநாடும் ஓலம் இது:
புத்த களத்ரத
மசத்த களமநாக்கதிய தநாபய! 
ஓயட்டும் உன்
மநாயத் ததிருவயிரள யநாடைலகள்!
ஒன்று நதிலநடுக்கத்ரத நதிறுத்ததிரவ! 
இன்பறல கூடுகளனில 
பகநாடி பகநாடியநாய் 
குஞ்சுகள் மபநாரித்து மவளனிவரும் 
முன்பப 
முட்ரடைகரள எலலநாம் 
கட்ரடை மரைத்தநால உரடைத்து
சுக்கு நூறநாக்கு! 
jayabarat@tnt21.com பததிவுகள், ஜனவரி 2005, இதழ் 61
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27. வபரதல - கதொருண்யன்

குழந்ரதகள் தம் மபநாம்ரமகரள 
சூட்பகசதினுள் பத்ததிரைப்படுத்ததின
தநாய் குழந்ரதகரளத்  தனக்குள்
பத்ததிரைப்படுத்ததினநாள் - இரைகசதியமநாய் 
புலம்மபயரைபவண்டித் 
தந்ரத   குடும்பத்ரத  
இரைவுக்குள் பத்ததிரைப்படுத்ததினநான்
ஊபரைநா பல குடும்பங்கரளத்  
தனக்குள் பத்ததிரைப்படுததியது 
எலலநா ஊர்கரளயும் சுனநாமதிப்பபரைரல 
தனக்குள் பத்ததிரைப்படுத்ததியது.
 
karunaharamoorthy@yahoo.ie
பததிவுகள், ஜனவரி 2005, இதழ் 61

பததிவுகள் ©  2020



57                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

28. உலக தபண்கள் ததினைம்: பங்குனைளி 8! நலங்தகடப் புழுததியவில்..... பதொரததி 
(வஜர்மனைளி)

மண்ணுலகதின் பதவரதயநாய்;
மநானனிடைத்ததின் மதய்வமநாக்கதி;
மபண்ரமமயன்று பரடைத்தவபன  இன்று..
பபச்சதிழந்து நதின்றதிடுவநான்.

கண்பண! மணயிபய! என்று கநாதல மமநாழதிந்தவர்கள்
மசநாலலநால எ¡¢க்ரகயயிபல கலலநாய்ப் பபநானநாபயநா?
உன்ரனப் பகதிர்ந்து உன்னனில பநாததிமயன்றவர்கள்
மண்ணயில எறதிரகயயிபல மடிந்து மமளனம் மகநாண்டைநாபயநா?

வயிலங்கதிடைநா அடிரமயநாக்கதி வநீட்டினனில அரடைத்தவர்கள்
வயிட்டிலநாய் உன்ரனயநாக்கதி பவடிக்ரக பநார்த்தவர்கள்
குனனியரவத்து உந்தன் குரைலவரள மநநா¢த்தவர்கள்
குறுமததி கண்டு நநீயும் ஊரமயநாய்  மநாறதினநாபயநா?

ஜகத்ததினனில ஜனனம் எலலநாம் உருவநாக்கும் வலதிரம மபற்றநாய்.
அகத்ததினனில அன்பு மட்டும் அருவயியநாய்ப் மபருக்கதி நதிற்பநாய்.
இகத்ததிபல உன்ரனப்பபநால இன்னுபமநார் பயிறவயியுண்படைநா?
இருளனிரனத் துரடைத்மதறதிந்து ஒளனியயினநாய் நநீ எழும்பு!

SRasadurai@aol.com
பததிவுகள், மநார்ச் 2005, இதழ் 63
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29. உள்வள ஒரு வதொனைவவில்! - தவதகச் தசல்வவி-

தநாழ் ததிறக்கும் என்றநாலதநான்
கநாத்ததிருத்தல சுகம்.
இலரலமயனனில
மரைண அவஸரத

கநால மயக்கத்ததில
கண் வயிழதித்துப் பநார்க்ரகயயில
பகலநா
இரைவநா
ஏதும் புரியவயிலரல.

பகலுமதின்றதி
இரைவுமதின்றதி
அந்ததிப் மபநாழுதநாய் இருந்தநாலும்
சதிலமலன்ற குளனிர்கநாற்றும்
சதிங்கநாரைப் பமணமும்
உன் முத்தம் தந்ததிடுபமநா?

பகமலன்று மதரிந்தநால
சதிறகுகரள வயிரிக்கலநாம்.
இரைமவன்று மதரிந்தநால
கூட்டிற்குள் ஒடுங்கலநாம்.

தநாழ் ததிறக்கநாவயிட்டைநாலும்
இந்த மரைண அவஸரத
அந்ததிப் மபநாழுததின் வநானவயில.

vaigai_anne@yahoo.com
பததிவுகள், மநார்ச் 2005, இதழ் 63
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30. சதிறு வசதொடிப் பதொதங்களுக்கு ஒரு சலங்தக  - சதொரங்கதொ தயதொனைந்தன் -

சதிவந்த
உன் சதிறுபசநாடிப் பநாதங்களனில 
சூட்டும் சலங்ரகயயில பகநார்ப்பதற்குகந்த
முத்துப்பரைலகள் சதில
பசர்த்துள்பளன் என் மசலல மகபள!
இறந்த கநாலத்ததில 
நநான் நடைந்த பநாரதகளனில
பசர்த்ததிருந்த அனுபவ முத்துக்கள்...
அரவ 
உன் தநாய் வசதித்ததிருந்த பதசத்ததின்
ஓரைநாயயிரைம் கரத மசநாலலும்.
மமன்மதன்றல பற்றதி
மதிக அழகு மசநாரிகதின்ற
மபநான்மவயயில படைர்ந்த மண் பற்றதி
மதிததிக்க மனமமநாப்பநா
மவண்மணல மவளனிகள் பற்றதி
வயிரிந்து நநீளும் பவனனில பற்றதி
கண் துஞ்சநா வநீரைர் பபநால
கருநதிறத்ததில மதிளனிர்ந்ததிருந்த
மபண் ஆண் பரனகள் பற்றதி
பயின்மனநாருநநாள் மகநாடும் பபநாரில 
தம் வடைலதிப் பயிள்ரளகமளநாடு 
தடைமற்றும் தரலயற்றும்
அரவயழதிந்த பசததி பற்றதி
இடைம் மபயர்ந்த எம் வநாழ்வயின்
அவலம் பற்றதி
இருப்பயிழந்த பயின்னநாலும் 
எம் உரித்தநாயயிருந்த
நநீயறதியநாச் மசநாலலநான 
'சுயம்' பற்றதி
நநீள்மநடுங் கநாலமநாய் 
நம் மண் தநாகதித்ததிருந்த
சுதந்ததிரை வநாழ்வு பற்றதி
சுனநாமதி எனும் மபயரில 
உயயிர் குடித்த கடைல பற்றதிமயன
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சகலமும் உன்னனிடைத்ததில மசநாலலும்.
முத்துப் பரைல மபநாததிந்த
அச் சதிறு சலங்ரக
மவண்பனனி மகநாட்டும்
இத்பதசவநாசதியநான 
உனது கநாலுரறகளுள்
மதிருதுவநாய் வசதிக்குமமனும் 
கனமவனது.
மவளனித்மதரியநாத படிமயனனினும் 
என்பதச உணர்மவநாற்றதி
நநீ வநாழ பவண்டுமமனும்
நதிரனப்மபனது.
ஆயயினும் ஒருபவரள
ஒளனிமதறதிக்கும் இச் சலங்ரக
உன் வநாழ்வயின் பபநாக்கதிற்கு
இரசயநாதது கருததி
ஓரைமநாய் வநீசப்படைலநாமமனும்
பநாயமுமமனது.
எது மவலலும்?
என் மசலல மகபள
உன் அன்புத் தநாயயின் 
கனவநா? பயமநா?

nanthasaranga@gmail.com
பததிவுகள், மநார்ச் 2005, இதழ் 63
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31. அதநீத வதொழ்வு! - சதொரங்கதொ தயதொனைந்தன்-

வயிரித்ததிருந்த மவண்தநாளநாய்
வநாழ்க்ரகமவளனி .
வர்ணங்களும் தரைப்பட்டிருந்தன.
ர்ணயயிக்கப்பட்டை வர்ணங்கரள 
ரைநாகரிப்பததில மபருரமயுறும் 
என்னனிடைத்ததில ர்ச்சலனம். 
வர்ணங்களனின் இரணவயிலநான 
புததிய வரரைவுருக்கரள 
மநாற்றதி மகதிழ்ந்தது மனம். 
அவற்றதின் முகங்கள் 
எவரைது கற்பரனயுள்ளும்  சதிக்கநாது
இறந்து பபநான யுகத்ததின் 
அப்பநாலும்
இனனிமயநாருநநாள் வரும்
எததிர் கநாலத்ததிலும் உலவயியததில 
என்மனத் ததிருப்ததி.
ஆனநால.....
ஒரு தனனித்த பநாரலயயில
மதளனிவுற ஒளனிர்ந்த
எரிநட்சத்ததிரைத்ததின் உததிர்வநாய்
இளரம வயிலகதிய ரனப்பு 
என்ரன பநற்றுலுக்கதிப் பபநாரகயயிபல 
பதநாற்றதுணர்ந்பதன்.
என் நரரைகளனினூடு மதரியும் 
மற்றவர் ததிரரைகளனிபல
ஏபதபதநா ஒவயியங்கள் 
கதிறுக்கப்பட்டும் ...ககீறப்பட்டும்...
என்னபதநா மவறும்மவளனியநாய்...
ச்பச.....
வர்ணக்குழம்புகரள
வயிசதிறதியடித்துக் மகநாண்டைநாவது 
வநாழ்ந்து பநார்த்ததிருக்கலநாம்
ஒருமுரற..... 

nanthasaranga@gmail.com  பததிவுகள், மநார்ச் 2005, இதழ் 63
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32. வதொசல்! - தநப்வபதொலதியன் (சதிங்கப்பர்) -

ஒருதடைரவ
குனனிந்தபயின்
இடிக்கநாது
வரைபவற்கும் 
வநாசல
உன்னுரடையது.

வநாயயிரல 
அகலமநாக்கும் 
முயற்சதியயில
நலவரைவு 
பலரகரயச்
பசதமநாக்கதினநாய்.

பயிறகு
நுரழவநாயயில 
இதுமவன
மசநாலலதி 
வயிளங்கரவக்கும்
கட்டைநாயமும் ஏற்பட்டைது.

பயின்வநாயயிரல
முன்நுரழவு என
பயிரழயநாய் 
புரிந்தபடி
நுரழகதின்ற 
பலரின்
ஏமநாந்த முகக்கரளரய
இப்மபநாழுமதலலநாம்
பலபவரளகளனில
பநார்க்க பநரிடுகதின்றது.

நநீபயநா
வநாசரல இழந்த
மவற்றதிடைத்ததிற்கு
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கதவுகரளத்
பதடிக்மகநாண்டிருக்கதிறநாய்.

உன்
வநாசலவழதிபய
நுரழயும்
இந்தக் கவயிரதக்கு
உன் சரியநான
வநாசல
எதுமவன்று மதரியும்
இருப்பயினும்
பயின்புறம் வழதிபய
அத்துமமீறதி 
நுரழவதநாய்
பயின்புறத்ததிலதிருந்து
தடுத்தபடி வருகதிறநாய் நநீ !

வநாசல மதநாரலத்த
வநாசலதில
கவயிரத.        

kavingarnepolian@yahoo.com.sg
பததிவுகள், மநார்ச் 2005, இதழ் 63
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33. வவலதிகள்! - ஈழநதொதன் -

சகீரைநாக பவரைசு
பலத்துக்கு,
இரடையயிரடைபய கதிளனிசறதியநா
ஆட்டுக்குக் குரழக்கு,
பநாதுகநாப்ரபக் கூட்டைமவன
அங்மகநான்றும்
இங்மகநான்றுமநாக 
முட்கதிளுரவயும் 
முள் முருக்கும்

நட்டை பயின்னும்
மனம் பகட்கநா அப்பநா;
முட்கம்பயி வரிச்சதிட்டைநார்.

பமபல பரனபயநாரல மரறப்பு
ககீபழ
அலம்பல தடுப்பு
சகீரைநாகக்
கட்டி முடிக்கப்பட்டைது
எங்கள் வநீட்டு பவலதி!

அதனநால கூடை
தடுக்க முடியவயிலரல
அததிகநாரல ஒன்றதில
வநீடுபுகுந்து மதிரைட்டிய
இரைநாணுவத்ரதயும்,
அதரனத் மதநாடைர்ந்து
அகததிகளநாய் ஓடிப்பபநான
என்ரனயும்
உறவுகரளயும்!!

eelanathan@hotmail.com
பததிவுகள், அக்படைநாபர் 2004 இதழ் 58 
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34. நதிழல் தநசவதொளர்கள்!  - பவிச்சதினைளிக்கதொட இளங்வகதொ -

இனனிபமலும் நநான்
மவட்டைமநாட்படைன்

இனனிபமலும்  நநான்
பறதிக்கமநாட்படைன்

மவட்டி முறதிக்கும்பபநாமதலலநாம்
நநாக்குத்மதநாங்கதிய 
வநீட்டுப்பயிரைநாணயியநாய் உணர்ந்பதன்

இரைத்தம் வடியவயிலரல
கண்ணநீர் வடிக்கவயிலரல

ஆனநாலும் என்னபவநா
அரவ
என்பனநாடு பபசுவதநாய்
உந்தப்பட்டு
கண்ணநீர் சதிந்தநாமபலபய
அழுகதிபறன்!

பறதிக்கதிறபபநாது
கநாதுகரளக்
கதிள்ளனி எடுப்பதநாகபவ
அர்த்தப்படுகதிபறன்

இனனிபமலும் 
எப்படி முடியும்?

அரவகளும் ரககபள
மனசு
இரைத்தம் வடிக்கதிறது
மவட்டுவதும் பறதிப்பதும்
இனனி இலரல

கநாற்ரறச் சலதிப்பவர்கரள
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உயயிர்ச்சத்துக்கரள
உணவநாய்க் மகநாடுப்பவர்கரள...
கண்கரளயும்
மனத்ரதயும்

வண்ணச்சதிரிப்பநால
கட்டிப்பபநாட்டைவர்கரள...

மணம் தயநாரிக்கும்
மபகநான்னதமநானவர்கரள...

இரலகளநால
நதிழல மநசவு
மநய்பவர்கரள... 

இனனிபமலும் நநான்
கநாயப்படுத்தமநாட்படைன்.

ilango@stamford.com.sg 
பததிவுகள், மசப்மடைம்பர் 2004, இதழ் 57
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35. கழுததகளுக்குத் ததரியுமதொ...... - தநப்வபதொலதியன்  (சதிங்கப்பர்)

யநார் மசநான்னது ?
கழுரதக்குத் மதரியுமநா...
கற்பரைவநாசரனமயன்று !

கற்பரைத்ததிற்குத் மதரியுமநா...
முதலதில
கழுரதயயின்
வநாசரன என்னமவன்று ?

உரதப்பது கழுரதமயனனில
மணப்பது கற்பரைம்.
சுமப்பது கழுரதமயனனில
எரிப்பது கற்பரைம்.

குட்டிச்சுவரரையும்
கழுரதகரளயும்
தயவுமசய்து
ஒப்பயிடைநாதநீர்கள்
அது 
அ·றதி¨ரணரயயும்
உயர்ததிரணரயயும்
அவமநானப்படுத்தும்
மசயலநாகும்.

புரிந்த கழுரதகள்
புரியநாத கழுரதகள்
புரிந்தும்
புரியநாததுபபநால
முடைக்குவநாத கழுரதகள்
நன்றதிமகட்டை கழுரதகள்
நதியநாயம் பபசும் கழுரதகள்
நட்பயின் கழுரதகள்
என,
கழுரதகள்...... பலவரக.
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சத்ததியக் கற்பரைம்
சநாமதிக் கற்பரைம்
நதித்ததியக் கற்பரைம்
மநடிக்கற்பரைம்
பச்ரசக்கற்பரைம்
பநாசக்கற்பரைம்
உயர்ந்த கற்பரைம்
ஊத்தல கற்பரைம்
என,
கற்பரைங்கள்...... பலவரக.

கழுரதக்கும் - கற்பரைத்ததிற்கும்,

இது மநாநதிறம்
அது மவள்ரளநதிறம்.

இதற்கு மூக்கழகு
அதற்கு நநாக்கழகு.

இரவகளனின் மசநாத்து மபநாததிகள்
அரவகளனின் மசநாத்து புண்ணயியங்கள்.

இதன் முகம் அததிர்ஷ்டை ஓவயியம்
அதன் முகம் அருவ நர்த்தனம்.

கழுரதகள் கவனனிக்கப்படைபவண்டியரவ
கற்பரைங்கள் கநாக்கப்படைபவண்டியரவ.

கற்பரை மயக்கத்ததில
கழுரதகள் அரசபபநாடுவதும்
கழுரதகளனின் பநாடைலுக்கு
கற்பரைம் நடைனமதிடுதலும்
பதநாழரமத் மதநாடைர்...

என் கழுரத
உன் கற்பரைம்
என்றபடி
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என்பறனும்
இரைண்டும் மலலுக்கட்டினநால
உரதகளுக்கநான தூபங்கள்
அங்பக தயநாரைநாகதிவயிட்டைன
என்பரத உறுததி மசய்து மகநாள்ளலநாம்.

எங்பகனும் கழுரதகரளப்
பநார்த்தநால
மண்டியயிட்டு வணங்குங்கள்
உலகதின் உச்சக்குரைல
உங்களுரடையதுதநாமனன்று !

கமழ்ந்து மகநாண்டிருக்கும்
கற்பரைங்கள் அருகதிலதிருந்தநால
கண்களனில ஒற்றதிக்மகநாள்ளுங்கள்
ஆயுசதின் நதிரைந்தரைமதின்ரமரய
அறதிவயிக்கும் அற்புதமநானனிமயன்று !

கழுரதகளும் கற்பரைமும்
நலல இரணகள்
கற்பரைப்மபநாததிகள்
கழுரதகளனின் முதுகதில
ஏற்றப்படைநாதவரரை...
கற்பரைத் தநீபங்கள்
கழுரதகளனின் தும்மலகளநால
மதநாந்தரைவு மசய்யப்படைநாதவரரை...

கழுரதக்குத் மதரியுமநா...
கற்பரைவநாசரனமயன்று ?
இனனிபமலும்
மசநாலலதிப்பழகநாதநீர்கள்
கழுரதகளனின்
சங்கததி
வநாசரனகளுக்கு
அப்பநாற்பட்டைது.

kavingarnepolian@yahoo.com.sg பததிவுகள், அக்படைநாபர் 2004, இதழ்  58
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36. கதொ-க்-தக! - தமதொனைளிக்கதொ (நதியூவயதொர்க்)

ஒட்டில  இடைப்பட்டை அணயிற்குஞ்சு
மததிய மவய்யயிலதில வநீட்டிற்குள்
எட்டிப் பநார்த்தது. 

மநடுநநாள் சதிபநகம், 
கடும் சண்ரடை, பகநாபம்,
பணக்கூட்டைல, அன்புக்கழதித்தல
பலவும் சதிந்ததித்துப் பயணப்பட்டைநான்.

பரைநாட்டின் மதிக அருகதில வநீடு.
மநருங்கத் மதநாரலவுற்றது.
சநாமநான்யச் சூரியபனநா சட்ரடைதநாண்டி
வநாட்டி வருத்ததிற்று. 
சநாவுக்குச் சம்பயிரைதநாயம் தவறநாபத
என
வரிக்கு வரி மசநாலலதி வந்தநான்.

நதியநாயப் படுத்த வலதிந்தநால
நதிரனவுப் பநாரதமயநான்றும் 
பநர்ப் பநாரதயநாய் மதரியவயிலரல.
உணர்வு வந்தவனநாய் ஒப்பநாரி 
பகட்டு நதின்றநான். 

கூட்டைம் உள்ளனிருக்க 
கூரரைக்கு பமல பநார்த்தநான்.
கநாக்ரக ரகபற்ற கத்ததிற்று அணயிற்குஞ்சு.
வயிரைட்டினநான் கருரமரய
வநீட்டிற்குள் வயிட்டைநான் குஞ்ரச.

மவய்யயில சகதித்தமதநான்னும் 
வநீண்பபநாகவயிலரல என்றநான்.
துன்பம் ரகபற்றத் தூக்கதிவயிடைல மனனிததர்மம்.
எண்ணம் தரலக்பகற 
எளனியனநாய் ததிரும்பயி வந்தநான்.
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கனவு கரலந்மதழும்ப கழுத்ரத 
நதிமதிர்த்ததிப் பநார்த்தநான்.
கூரரையயில அணயிற்குஞ்சு.
பகற்கனவு பவண்டைநாமமன்று வழரமபபநால
மரனவயி ரவதநாள். 

monikhaa@hotmail.com 
பததிவுகள், நவமப்ர் 2004, இதழ் 59
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37. உழவு!  - ஈழநதொதன்

மநாரிகநாலம் மதநாடைங்க முன்
வயரல உழபவண்டும்
உழவு இயந்ததிரைம்,
கந்தன்,முருகன்
மற்றும்..
கண்ணயியகற்றும் குழுவுக்கு!!
மசநாலலதியனுப்பயிவயிட்டு
கநாத்ததிருக்கும்
வயிவசநாயயி!!

eelanathan@hotmail.com
பததிவுகள், ஜஜூரல 2004, இதழ் 55
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38. இயற்தகதயதொன்றதி இருத்தல்!  - - வ.ந.கதிரிதரன் -

வயிரிந்ததிருக்கும் மவளனியயில வயிரரையுமதிந்தக்
பகநாளனின் வனப்பும், கததியும்,
உயயிரின் இருப்பும், அதற்கநான சநாத்ததியமும்,
வயிந்ரதக்குரியரவ; அற்புதமநானரவ என்று
பவண்டுமநானநாலும் கூறதிக்மகநாள்ளலநாம்.

சதிலபவரளகளனில வயிருட்சங்களனின்
இயலபும் வநாழ்வும் என் சதிந்ரதயயில
மபநாறதிபயற்படுத்துவதுண்டு.
அப்மபநாழுமதலலநாம் அவற்றதின் வநாழ்க்ரக
பற்றதிச் சதிறதிது ஆழமநாகச் சதிந்ததிப்பபன்.
ஒளனியும், வளனியும் வயிருட்சத்ததின்
இருப்பு; எம்முரடையரதப் பபநால.
ஒன்றதின் கழதிவயில அடுத்ததன்
உயயிர்ப்பு. 
வயிருட்சத் பதநாழரரைப் பபநால 
வநாழுதற்குணவு தயநாரித்தல சநாத்ததியமநா?
என்று அப்மபநாழுமதலலநாம்
சதிந்ததிப்பபன்.
அதற்குரிய ஆற்றல எம்முள் உண்டைநா
என்று அப்மபநாழுது நநான்
ஆழமநாக பயநாசதிப்பபன்.
இருதயத் துடிப்படைக்கதி
இருத்தல இலகுவநானதநா
என்மறலலநாம் சதிந்தரனகள்
இறக்ரக வயிரிக்கும் சமயங்களரவ.
மநாரித்தூக்கத்ததின் சநாத்ததியம்
மதிருகங்களுக்கு மட்டுமநா
சநாத்ததியம்? என்றும் அப்மபநாழுது
எண்ணுபவன்.
அரவ மட்டும் சநாத்ததியமநானநால
- ஆம் அதற்குரிய சநாத்ததியங்கள்
வயிந்ரதகள் நதிரறந்த,
புததிர்களனின்னும் புததிர்படைநாத, 
இருப்பயில நதிரறயபவ
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இருக்கதின்றதனதநான். -
இருப்பயிற்கநாகக் மகநாலலுதல தவயிர்த்து,
இருப்புக்கநாக வயிருட்சமழதித்து,
இயற்ரகமயநான்றதி இருந்ததிடுமமநாரு
இருப்பயிலதநான்
எத்துரண வனப்பு! எத்துரண களனிப்பு!

ngiri2704@rogers.com
பததிவுகள், மபப்ருவரி 2005 இதழ் 62
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39. வநதொதலற்ற கதொதலுக்கதொய்.... - - வவததொ இலங்கதொததிலகம் (தடன்மதொர்க்) -

கநாலம் கநாலமநான கநாதல வயிழுது
ஆலம் வயிழுதநாய் மனததில ஊன்றநாது
நநீலம் பநாரிக்க மபண்ணயின் மனரத
ஆழமதிடுவபதன் சதில ஆண்களனின் சதித்ததிரைவரத.

நநாலும் மதரிந்தவன் ஆண் தநாமனன்று
பகநாலம் கநாட்டி தநான் சகீலமகமனன்று
மபண்ரண அவமததிக்கும் மபருங் குடியநாளருக்கு
எண்ணத்ததிலும் ஏன் கநாதல மனமமநான்று.

கநாதமலண்ணம் கனவு மமய்ப்படும் பவனம்.
பநநாதலதின்றதி மநஞ்சம் அரணக்கும் மசநார்க்கவனம்.
ஆதலதினநால புரிந்துணர்வு மபருக்குங்கள் அனுததினம்.
தநீததிலலநாக் கநாதபல அததியுயர் ஆதனம்.

கநாதலதில ஈதல எடுத்தல பவதனம்.
பமநாதல- வநாததிடைல வன்முரற வருமநானம்.
பநநாதலற்ற கநாதலுக்கநாய் மனனிதர் உததிக்கட்டும்.
அலலநாதநார் கருவரரையயில உததிக்கநாமல பபநாகட்டும்.

பததிவுகள், ஏப்ரைல 2005 இதழ் 64 -
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குர்ததிஸ கவவிததகள்! தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

40. அம்மதொ நநீ குளளிர்பருவமல்லவவ! - கமதொல் மதிரதொவ்தலதி ;தமதிழதில்: யமுனைதொ 
ரதொவஜந்ததிரன்

அம்மநா பபநானவருஷம் நநான் உன்ரனச் சந்ததித்தபபநாது
நநீ இவ்வளவு பமநாசமநாக இருக்கவயிலரல
உனது முடி நநீண்டு நன்றநாகக் கறுத்ததிருந்தது
என்றுபம உருகநாத இந்த நதிரைந்தரைப்பனனி
எப்பபநாது உன் தரலபமல வநீழ்ந்தது?

அரணக்கபவ முடியநாத இத்தநீச்சுவநாரல
என்று உன் இதயத்ததில பற்றதியது?

அம்மநா பனனிரயயும் தநீச்சுவநாரலரயயும் ஒருங்பக மகநாணர்தற்கு
நநீ குளனிர்பருவமலலபவ
எவ்வநாறு நநீ உன் கரடைசதித்துளனிரயயும் உறதிஞ்சதி முடித்தநாய்?

கறுப்பு பமகம் சூழ நரைகத்ததிலதிருந்து வந்தமநாததிரி
பதநாற்றம் தருகதிறநாய்
உனது கருஞ்சதிவப்பு உதடுகள் முழுக்கவும் சுறுக்கங்கள்
புன்னரககள் அதற்குள் புரதந்து பபநாயயின

அம்மநா
உன்ரன நநீ கவனனித்துக் மகநாள்கதிறநாயநா என்ன?
உன்னனிலதிருந்து உன்ரன எவர் ததிருடிச் மசன்றநார்?

உனதுவயிழதிகள்
உனதுபநார்ரவரயத்பதடித்ததிரிகதிறது
உனதுமசவயிகள்
உனதுபகள்;ரமரயத்பதடித்ததிரிகதிறது
உனதுநநாவு
உனதுமசநாலலுக்குஅ¨கதிறது
உனதுசுவநாசப்ரப
உனதுமூச்சுக்கு அவநாவுகதிறது
உனது ஆன்மநா,
அம்மநா நநீ உயயிபரைநாடு இருக்கதிறநாய், 
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உனது வநாழ்க்ரகரயத் பதடுகதிறது

இந்த நதிரலயயில
;என்றுபம உரன நநான் பநார்க்க வயிரும்பயியயிருக்கவயிலரல
மசன்ற வருஷம் நநான் வந்தபபநாது
நநீ இம்மநாததிரிபமநாசமநான நதிரலயயில இலரல

இது நநான் அம்மநா
உன் மகன
;அம்மநா என்ரன ஞநாபகப்படுத்ததிப்பநார்
நநான் உனதுபநார்ரவ
உனது பகள்வயி
உனது குரைல
எனக்குள் ஆழ்ந்து முச்சுவயிடு அம்மநா
எனது இதயக்குருததிரய உனக்குத் தரைஎன்ரன வயிடு அம்மநா

அம்மநா என்ரன வயிட்டுப்பபநாகநாபத
மபநாறு
என்பனநாடு மகநாஞ்சம் இரு

நநாரள வரரை மபநாறுத்ததிரு அம்மநா
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41. நதொம் வதொழும் கதொலம்! - லத்தநீப் அஹ்மத் ; தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

நநாம் வநாழும் கநாலம் 
மபநாக்ரகயநானஅலங்கரிக்கப்பட்டை வநார்த்ரதகளனின்கநாலம்
பபநாலதியநாகக் கும்பயிட்டு வநாழும் கவயிகளனின் கநாலம்
வயியநாபநாரைமயமநான சதிந்தரன மூரள
மற்றும் இதயத்ததின் கநாலம்

ஒன்றநாகபவநா கூட்டைமநாகபவநா நநாம் சநாவதற்கநாக
மரைணம்
ஒவ்மவநாரு மதருமுரனயயிலும் கநாத்ததிருக்கதிறது
மகநாஞ்சம் எததிர்;பநார்ப்பநாயயினும்
சநாவு உனது கநாவலநாள்
உனது பசவகத்ததிற்கு நதிற்கதிறது
நம் கநாலம் குழப்பங்களனின் சதிக்கலகளனின் கநாலம்
ஓவ்மவநாரு வநார்த்ரதயும் 
நூற்றுக்கணக்கநான தநானனியங்கதி 
எலக்ட்ரைநானனிக் சநாதுரியங்களனில சதிரறப்படுத்தப்பட்டை 
வநார்த்ரதகளனின் கநாலம்

முதலநாளனித்துவ நலன்களுக்குச் பசவகம் மசய்ய
நலலது மகட்;டைதுக்கதிரடையயில அழதிவுபவரல மசய்ய
நநாம் கற்றுக் மகநாள்ள பவண்டும்

ஐஸகதிரீரமவயிடை முடியலங்கநாரைங்கரள வயிடை
கழுத்து அங்கதிகரளவயிடை
முத்தங்கரளவயிடை நநாம் உண்ரமரய பநசதிக்க பவண்டும்
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42. நதிலம்! - தஸெர்வக வபகஸ  தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

ஒரு மரைத்ததின் வநாரதத் மதநாட்படைன்
வலதியயில நடுங்கதியது அது
கதிரளயயில நநான் ரகரவத்தபபநாது
மரை உடைல அழுதது

மரைத்ரத நநான் தழுவயியபபநாது
என் கநால நதிலம் நடுங்கதியது
கற்கள் புலம்பயின

இவ் பவரள
நநான் குனனிந்து ஒருபயிடி மண்ரண எடுத்தபபநாது

முழு குர்ததிஸதநானும் அழுது புலம்பயியது.
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43. கற்கள்!  - லத்தநீப் அல்மத்  தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

கற்கள்
சந்பதநாஷத்ரதபயநா துக்கத்ரதபயநா உணர்வததிலரல
அது எவரரையும் மவறுப்பபதநா பநசதிப்பபதநா இலரல

கநாதலதில ஈடுபடை கற்களுக்கு இதயமும் இலரல
தமது கநாதலர்களுக்கு 
கடிதங்கபளநா கவயிரதகபளநா எழுத
அவற்றுககுக்; ரககளும் இலரல 

வநீததிக்கு வநீததி துரைத்ததி
அரவ கநாதலுக்கு அரலவதுமதிலரல
கநாவலர்கள் ரகது மசய்ய வரும்பபநாது
கற்களுக்கு 
ஓடுவதற்குக் கநாலகளுமதிலரல

இறந்துவயிட்டைநால அழுவதற்கு 
அரவகளுக்கு அம்மநாக்களும் இலரல
தவறநான வழதி நடைந்தநால மநறதிப்படுத்த 
அரவகளுக்குத் தகப்பன்களும் இலரல

தம்ரம அர்ப்பணயிப்பதற்கநாக கற்களனிடைம்
குறதிப்பயிட்டை பதசமும் இலரல
எங்பக இரவகள் கதிடைக்க பநர்கதிறபதநா
அங்பகபய ஓய்வநாக இருப்பதற்கு இடைம்பயிடிக்கும்
இறுக்கமநாக இருந்துவயிடும்

கற்கள் 
தமது கடைந்தகநாலத்ரத நதிரனக்கமுடியநாது
அரவகளுக்கு நதிரனவுகரள மமீட்கவும் முடியநாது
மநாறநாக இருந்ததிருந்தநால
எப்பபநாபதனும் அரவ 
ஒரு கவயிரதபயநா ஓரு கடிதபமநா எழுததியயிருக்கக்கூடும்

இரவமயலலநாம் இருந்தநாலும் கூடை 
நமது மூதநாரதயர்கள் மசநாலலதியயிருக்கதிறநார்கள்:

பததிவுகள் ©  2020



81                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

கற்கள் அரவ இருக்கும் இடைத்துக்பக பநாரைம்
சதில மனனிதர்களும் அப்படித்தநான்
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44. வவிழதிப்பு! - அப்துல்லதொ தபஸெ  தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

மூன்றதிலதிரைண்டு பகுததி இரைவு கடைந்துவயிட்டைது
தூங்கு என் மகபவ
எனது உள்ளங்ரகயயில தரலரவத்துக் மகநாள்
எனது பதநாள்களனில படுத்துக் மகநாள்
நநான் தூங்கக்கநாத்ததிரைநாபத
நநான் வயிழதித்ததிருக்க பவண்டும்
நநான் தூங்கமுடியநாது

நநீ படுத்தவுடைன் தூங்கதிப்பபநாவநாய்
இயற்ரக கடின முகம் மகநாண்டைது
அதன் மூச்சு கடினமநானது

கநாற்றதின் ஸெப்தம்
மரைங்களனின் இரரைச்சல
பமகங்களனின் உறுமல
மரழத்தூறல

;கடைவுபள- 
உன்ரன எழுப்பயிவயிடும் என்று நநான் பயப்படுகதிபறன் 
கண்பண
உனது கனவுச் சங்கதிலதியயின் 
சதின்ன இரழகரள அறுத்துவயிடுமமன

தூங்கு என் மகபவ
எனது உள்ளங்ரகயயில தரலரவத்துக்மகநாள்
எனது பதநாளனில சநாய்ந்து மகநாள்
நநான் தூங்கக் கநாத்ததிரைநாபத

உன்ரனப் பநாதுகநாக்க 
நநான் தூங்கநாததிருக்க பவண்டும்
நநான் தூங்கமுடியநாது.
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45. வவிததகள்! - தஸெர்வக வபகஸ  தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

நநாங்கள் பத்துலட்சக் கணக்கநானவர்கள
;நநாங்கள் மூத்த மரைங்கள்
புததிதநாக வளரும் மசடிகள்
வயிரதகள்
அங்கநாரைநா தரலக்கவசத்ததிலதிருந்து
வயிடிகநாரலயயில அவர்கள் வந்தநார்கள்
எங்கரள பவபரைநாடு பயிடுங்கதினநார்கள்
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46. .ஓரு சதிவநகம் பற்றதி நதொன் வயதொசதிக்கதிவறன்! - தமஹ்ரம் அஸலம்  தமதிழதில்: யமுனைதொ 
ரதொவஜந்ததிரன்

எம்ரமத் மதநாரலதூரைம்
மவகு மதநாரலதூரைம் எடுத்துச் மசன்றநார்கள்
வழதியயில நதிரறயப் பரழய மரைங்களனின் தரலகள் உததிர்ந்தன
குளனிரில நதிரறய புததிய மசடிகள் இறந்தன
கநாலடியயில நதிரறய வயிரதகள சதிதறதி
மதநாரலந்து கநாணநாமற் பபநாய் மறந்துபட்டைன

பகநாரடைக் கநாலத்ததின் சன்னமநான நததிபபநால
நநாங்கள் கசதிந்பதநாம்;
இரலயுததிர் கநாலத்ததினுள் பறரவக்கூட்டைம் பபநால 
நநாம் மரறந்பதநாம்

ஆயயிரைக்கணக்கதில மங்கலநாகதிபனநாம்
எம்மதிடைம் வயிரதகளனிருந்தன
கநாற்று மறுபடி மகநாண்டு பசர்த்த வயிரதகள்;
பசதிமகநாண்டை மரலகரள மறுபடி அரவ பசர்ந்தன
பநாரறகளனின் மவடிப்பயில அரவமரறந்து மகநாண்டைன

முதல மரழ
இரைண்டைநாம் மரழ
மூன்றநாம் மரழ

மறுபடி அரவ வளர்ந்தன
மறுபடியும் நநாங்கள் ஒரு ஆரைண்யம்

நநாங்கள் பத்துலட்சக்கணக்கநானவர்கள்
நநாங்கள் வயிரதகள்
மசடிகள்
மூத்த மரைங்கள்

பரழய தரலக்கவசம் மசத்தது
இப்பபநாது 
நநீங்கள் புதுத்தரலக்கவசம்
ஏன் நநீங்கள் ஆகநாயத்ததின் தரலரய 
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உங்களனின ககீழ்ரவக்கப் பநார்க்கதிறநீர்?

எனக்குத் மதரியும்
அது உங்களுக்கும் கூடைத்மதரியும்
மரழக்கும் கநாற்றுக்கும் ஓபரைமயநாரு வயிரத இருக்குமட்டும்

இந்த ஆரைண்யம் 
எந்நநாளும் முடிவுறநாது
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47.  ஜனைனைம்! - ரபயக் ஸெபயர்  தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

ஒரு குளனிர் உரறந்த குடிரசயயில
பலத்த மரழயயின் இரடையயில
பசதிபயநாடு 
பயத்துடைன் நடுங்கதியபடி நண்பனற்று 
மருத்துவச்சதி இலலநாமல
அவன் பயிறந்தநான்

ஒரு புரக மண்டிய குரகயயில
கதறலகளுக்கதிரடையயில
இரைநாணுவ டிரைக்கதில
ஒரு கூடைநாரைத்ததின் ககீழ்
கநாயத்ததின் உள்பள
அவன் பயிறந்தநான்

எம் மக்கரள 
அவர்கள் மவட்டிச் சநாய்க்கும் பவரள
அவன் பயிறந்தநான்
மவடிகுண்டுச் சதிதறலதின் ககீழ்
ஜ_வநாரலயயில
ஒரு குர்ததிஸ குழந்ரத பயிறக்கதிறது

எததிர்த்து நதிற்க
கலகத்ததில ஈடுபடை
ஒரு குர்ததிஸ குழந்ரத பயிறக்கதிறது
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48. என்றதொலும்! - லத்தநீப் ஹல்மத்  தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

இந்த உலகதின் 
வரரைபடை வடிவத்ரத முழுக்கவும் 
நநீ சுவபடையயிலலநாமல அழதித்து வயிட்டைநாலும் கூடை

இன்னும் இந்தப் பமதிரய 
நநீ ஒரு சதின்னநா பயின்னமநான நூலுருண்ரடையநாக
கட்டுரடைப்புச் மசய்தநாலும் கூடை

எப்பபநாமதல;லநாம் 
எலரலகள் மறு வரரையரரை மசய்யப்படுகதிறபதநா 
அப்பபநாமதலலநாம் இந்த நகரைத்ததிற்கு 
நநான் மறுபடியும் வருபவன்

குர்ததிஸதநானனில மட்டுபம
என் மசநாந்த வநீட்ரடை நநான் அரமத்துக் மகநாள்பவன்-
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49. . குர்ததிஸ குழந்தத! - ஸெர்பதொஸ கதொர்குகதி

மனனித குலத்துக்கு மனசநாட்சதி இருக்கதிறமதனனில
எனக்கு ஏன் ஒரு இடைம் இலரல?
உலகத்ததில எனக்மகநாரு இடைம் இருக்கதிறமதனனில
எனக்மகன ஏன் ஓரு பர்வநீக வநீடு இலரல?

எனக்மகன ஒரு இடைமதிருந்தநால
அது ஏன் அழதிக்கப்பட்டைது?
அது ஏன் எப்;பபநாதும் சதிதறடிக்கப்படுகதிறது?
என் வநீட்டில ஏன் துப்பநாக்கதி துரளத்த
துரளகள் இருக்கதிறது?
எனக்மகநாரு இடைம் இருந்தமதனனில அது ஏன்
எரிக்கப்பட்டைது?

நூற்றநாண்டுகள் வருகதிறது
நூற்றநாண்டுகள் பபநாகதிறது
நநான் ஓரு அகததி
மரலகளனில மதநாரலந்த வயிருந்தநாளனி
அழதிப்பவர்கள் வருகதிறநார்கள்
அழதிப்பவர்கள் பபநாகதிறநார்கள்
ஓரு இடைபமநா மபயபரைநா இலலநாமல
நநான் வயிததிக்கப்பட்டிருக்கதிபறன்

முழு உலகமும் உன்னுரடையது எனும் 
அம்மணப் மபநாய்யயில அர்த்தம் இலரல
முழு உலகமும் உன்னுரடையது என்பதுதநான்
இந்த யுகத்ததின் மதிகப் மபரிய மபநாய்;

பபநாதும் பபநாதும்
மபநாய்கள் பபநாதும்
பவண்டைநாம் மபநாய்கள் இனனிபமல

மவற்றுப் பதநாரககரள 
உயர்த்துவரத நதிறுத்துங்கள்

நநான் ஒரு குர்ததிஸ குழந்ரத
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எனக்மகன்மறநாரு வநீடு இலரல
நநான் ஒரு குர்ததிஸ குழந்ரத
எனக்மகன்மறநாரு இடைமதிலரல

குர்ததிஸதநானுக்கு ஒரு மகநாடி கதிரடைக்கும் வரரை
குர்ததிஸ குழந்ரதக்கு வநீடு இலரல
நதிஜமநான எலரலகள் இலலநாதவரரை
குர்ததிஸ குழந்ரதக்கு வநீடு இலரல

நநான் ஒரு குர்ததிஸ குழந்ரத
எனக்மகன்மறநாரு வநீடு இலரல
நநான் ஒரு குர்ததிஸ குழந்ரத
எனக்மகன்மறநாரு இடைமதிலரல
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50. ஓரு சதிவநகம் பற்றதி நதொன் வயதொசதிக்கதிவறன்! - தமஹ்ரம் அஸலம்  தமதிழதில்: 
யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

ஒரு சதிபநகம் பற்றதி நநான் பயநாசதிக்கதிபறன்

அச்சதிபநகம் ஒரு பறரவ 
நநான் அதன் சதிறகு
அச்சதிபநகம் ஒரு மமீன்
நநான் கடைல
அச்சதிபநகம் ஒரு வயிரத
நநான் நதிலம்
அச்சதிபநகம் ஓரு மனனிதன்
நநான் இயற்ரக

அது சநாத்ததியமநாகுமநானநால
அது சநாத்ததியமநாகுமநானநால
அது சநாத்ததியமநாகுமநானநால

ஒரு சதிபநகம் பற்றதி நநான் பயநாசதிக்கதிபறன்

அதபனநாடு பசர்ந்து
அவபனநாடு பசர்ந்து
அவபளநாடு பசர்ந்து

பசர்ந்து சதிந்ததிக்க 
பசர்ந்து மசயலபடை
மவற்றதி மகநாள்ள
மவற்றதி மகநாள்ளப்படை
பசர்ந்து சதிரிக்க 
பசர்ந்து அழ

இருள் நநாட்களனின் சூரியன்
மரைநாட்டிக்கு உப்பு
கநாயத்துக்குத் பதன்
வநாழ்வதற்குத் தகுததியநான இந்த உலகதில

அது சநாத்ததியமநாகுமநானநால
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அது சநாத்ததியமநாகுமநானநால
அது சநாத்ததியமநாகுமநானநால
 

பததிவுகள் ©  2020



92                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

51. தவகதற! - கமதொல் மதிரதொவ்தலதி   தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

உனது ஆன்மநாவுக்கு மரியநாரத மசய்யும் மபநாருட்டு
இன்னுமமநாரு பநாடைரல நநான் பநாடுகதிபறன்
உனது வருரகயயின் சந்பதநாஷத்ரதக் மகநாண்டைநாடும் மபநாருட்டு
இன்மனநாரு லயம் எழுதுகதிபறன்

எனது சநாட்சதியம்
ஒரு மசநாலலப்படைநாத கரத
தகதிக்கநாத ஜ+_வநாரல
பநாடைநாத பநாடைல

உனது உதடுகளனிலலலநாது அகரைவரிரசரய நநான் பவமறங்கதிருந்தும்
கற்கவயிலரல
உனது உள்ளங்ரகயயிலலலநாது 
உலகப்படைத்ரத நநான் பவமறங்கும்

ஞநாபகம் மகநாள்ள முடிந்தததிலரல

எனது 
உணர்ச்சதிகரள எதுவும் வரரையரற மசய்ய இயலநாது 
உனது வதன பயிரைபஞ்ச மவளனியன்றதி

எனது இதயத்ததின் மமீதமர்ந்ததிருக்கும்
புறநாவயின் முணுமுணுப்ரபக் பகள்
வறதியவரின் துயரரை பயிரைபஞ்ச கநானமநாக்கும்
அந்தத் தூய நததியயின் ரைகசதிய மமநாழதிரயக் பகள்

எனது மமளனக் கண்ணயிமவடிரய நநான் எங்மகங்கும்
புரதத்ததிருக்கதிபறன்
ஓவ்மவநாரு வநான் அரலயயிலும் ஒரு எததிர்த்தநாக்குதரல
ரவத்ததிருக்கதிபறன்

ஒபரைமயநாரு நதிமதிடைபமனும்
இந்த உலகம் மமளனத்ததில ஆழ்ந்து பபநாகட்டும்

நட்சத்;ததிரைங்களனின் பநாரஷரய நநான் அறதிந்து மகநாள்பவன்
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ஒவ்பவநார் இரைவும்
கணக்கதிலடைங்கநாச் மசய்ததிகரள நநான் அனுப்ப பவண்டும்
ஒவ்மவநாரு கதிசுகதிசுப்பும் ரவகரறயயின்
மணத்ரதக் மகநாண்டிருக்கும்
எனது ஒவ்மவநாரு மதறதிப்பும் சந்பதநாஷ அததிர்வுகளநாகதி
உனது இதயக்கூரடைரய நதிரைப்பும்

உன்ரனயறதியநாமபல
உயயிர்வநாழும் கநாயமமநான்றதிற்கு; அரடைக்கலம் தரும்
சதிறகடிக்கும் பநாடைலநாக நநீ ஆவநாய்
ரவகரறயயின் கதிரளகளனில நநீயுன்
கூட்ரடை அரமப்பநாய்:

நநாரள வனநாந்தரைங்களனின் மகநாண்டைநாட்டைம்
பசுரம பப்பதற்கு வசந்தம் மருத்துவச்சதி ஆகும்
மவள்ளனித் தநாம்பநாளத்ததில என் சதிரைத்ரத ரவத்து
வருஷப் பயிறப்பன்று தருபவன்

உனது வநாழ்த்துக்கரள என் மமீது மபநாழதிவநாயநாக

எனது மநற்றதிரயத் தடைவு
என் கண்களனின் மமீததிருக்கும்
இளம்ஞ்சள் பக்கரளப்பநார்
மதநாடுவநான் இரைத்தத்ததில அரவ மூழ்குகதின்றன
இதுதநான் ரவகரறயயின் மவகுமததி

இரளஞர்கபள யுவததிகபள
நநாம் நடைனமநாடுபவநாம்
ஆடுங்கள் ஆடுங்கள் ஆடுங்கள்
இந்தக் கதிளர்ச்சதி முடிவுறநாததிருக்கட்டும்

கநாதலனநால;
கநாதலதின் மபநாருட்டு நநாம் தகதிக்கதிபறநாம்
எமது பதகங்களனின் ஜ_வநாரல மகநாண்டு
கநாதல மதத்ரத நநாம் எழுதுகதிபறநாம்

ரவகரற எனது இருப்பபயிடைம்
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அடைர்ந்த மூடுபனனியயின் உச்சதியயில நநான் அமர்ந்ததிருக்கதிபறன்
வயிடியலதின் மவளனிச்சப் பக்கங்கரள நநான் புரைட்டுகதிபறன்
அழகதின் வநானவயில நதிறங்கரள நநான் உச்சரிக்கதிபறன்
ஒளனியயின் மமநாழதிரய அறதிகதிபறன்
உனது வயிழதிகளனின் கவயிரதகளுக்கு 
அஞ்சனமநாய் அரதப் பசுகதிபறன்

நநான் கநாதல கதிறுக்குப் பயிடித்த வநானம்பநாடி
இரலயுததிர் கநாலக் கதிரளகளனில
எனது கூட்ரடை அரமக்கதிபறன்

உரறகுளனிர் கநாற்றுக்கு என் இதயத்ரத நநான்
ததிறப்பபன்
பதநாட்டைத்ததின் முதல மமநாட்டு 
பப்பபதற்கநாக நநான் கநாத்ததிருப்பபன்

மதிகமதிக மமன்ரமயநான பரைநாஜநாரவ நநான் பறதிப்பபன்
உனது உள்ளம் அதன் 
நதிரைந்தரைத் தநாததியநாக நநான் அரதத் தருபவன்

ரவகரற உதயத்ததில நநாரள 
எனது சஞ்சலமநான முகத்ரத நநான துரடைத்துக் மகநாள்பவன்
சூரியனனின் நதிரைந்தரைப் பயணத்ரத நநான் மதநாடைர்பவன்
ஏவநாளனின் முதல புன்னரகரய மமீட்கும் வரரை

பயிற்பநாடு
உனது ஆததி உதடுகளனில அரத நநான் மபநாறதிப்பபன்

நநாரளய ஜன்னலகளனிலதிருந்து 
எனது தளர்ந்த ரகககள் மறுபடி பதநான்றும்
புத்தம் புது பனனிபபநால
சு¢வப்புப் பபனநாவுடைன் நநான் வருபவன்

வரைலநாற்ரற ஆததியயிலதிருந்து மநாற்றதி எழுதுபவன்
அரனத்ததினதும் 
அறதியப்படைநாத மபயர்கரள வயிளனித்து 
அப்புறம் நநான் உரன அரழப்பபன் என் கநாதமலன
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உனது மநார்புகளனின் அடைர்ந்த கதிரைநாம்பு வநாசம்தநான்
எத்துரன அற்புதமநானது
ரவகரறயயின் மணமஅததில நதிரறந்ததிருக்கும்
உனது கரைங்களனில வநீழ்ந்து நநான் தூங்கதிவயிடைநாததிருக்க பவண்டும்
தயவு மசய்து சூரியரன உததிக்கவயிடு
நநான் ததிடுக்கதிட்டு வயிழதிக்கநாததிருக்கச் மசய்

நநாரள எனது பபனநாவயின் முரனரய 
எனது எததிரிகளனின் மநார்பயினனின்று வயிலக்கதி
அழகதிய மலர்களனின் இதயங்களனில அரத நரனக்கபவண்டும்
பரைநாஜநாக்கதின் கறுஞ்சதிவப்புக் கண்ணநீரும் 
ஒளனியயின் புன்னரகயும் 
பசர்ந்நமதநாரு ரம மதநாடுபவன்

குர்ததிஸதநானனின் எலலநா மரைங்களனிலும்
எலலநாக் கற்களனிலும் நநான் எழுததி ரவப்பபன்

நநான் உன்ரன பநசதிக்கதிபறன்

எனது பரைநாஜநாபவ 

வநாட்டைமுறநாபத
எனது ரககளனில வந்து வயிடு;
இந்த ஆழ்ந்த புண்கள் 
உன்ரன நடுங்கச் மசய்யநாததிருக்கட்டும்

எமது நநாரளய ததினத்துக்கு
எமது வயிடியலுக்கு இரவதநான் 
படிக்கற்கள்.
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52. கதொர்னைதவல்லதி குன்றுகள்: - அதடயதொளமற்ற தகரில்லதொ தபண்கவவி  தமதிழதில்: 
யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

எவ்வநாறநாகத்தநான் நநான் அக்குன்றுகரள பநசதித்பதன்!

நநான் பகநாபத்ததில மகநாததித்துக் மகநாண்டிருக்கதிபறன்
நநான் வன்மங் மகநாண்டிருக்கதிபறன்
நநான் துக்கமநாயயிருக்கதிபறன்
இந்தத் தநாங்கமவநாணநா வலதிரய நநான் மவலலபவண்டும்
அழுரகயயினநால என் இதயம் சூலுற்றதிருக்கதிறது
ரகம்மநாறு மசய்யப்படைநா அன்பயின் பநாடைல பபநால

எனது சதின்ன உடைலதில என் இதயம்
புயலநாக மவடித்துச் சகீற்றம் மகநாள்கதிறது
அடுப்பயிலதிருந்து மகட்டிரல ஏடு
பநாக்மகட்டிலதிருந்து சதிகமரைட்ரடை எடு

பட்டுக் கம்பள நூலகரளப் பபநால 
சுருள் சுருளநாகப் புரகவயிட்டு நநீ
புரகயயிரல பயிடிப்பநாய் என்று எனக்குத் மதரியும்
இந்த அடைங்க மறுக்கும் குன்றுகளனின் 
கன்னனிரம அழரக
நநான் எவ்வநாறநாகத்தநான் பநசதித்பதன்

எமது துப்பநாக்கதிகளனினநால 
நநாம் ஆசகீர்வததிக்;கப்பட்டிருந்பதநாம்
தநாயயின் கர்ப்பப்ரப பபநால
இந்தக்குன்றுகள் நம்ரமப் பநாதுகநாத்தது
துருக்கதியர்களதும்
அரைநாபயியர்களதும் மகநாடு வநாள்களனிலதிருந்து

பநார்ஸெதியர்களும் நம்மமீது அழுத்ததிக் மகநாண.டிருந்தநார்கள்
இது நம் வயிததி

இந்தக் பகநாபம் தநான் இரைண்டு எரிமரலகள் பபநால 
என் இரு ரககரள 
எமது துப்பநாக்கதியயின் மமீது அழுந்தச்மசய்கதிறது
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எமது குழந்ரதரமக் ரககள் பபநானது
எனது பட்டுக் கூந்தலும்

மபண்கள் அததிகம் பபநாரைநாடுகதிறபபநாது அவர்கள்
அததிகம் அழகு மபறுகதிறநார்கள்

நநீ இரதச் மசநாலலநாமல இருந்ததிருக்கலநாம்
நநானும் அறதிபவன்
பபநாரைநாட்டைத்ததினனிரடையயில எனது பபனநாவும் மசநாலலமுடியநாது
ஆயயினும் அபயிததின் இப்பபநாரைநாட்டைத்ததின் 
ஆழதிவயிலலநாப் படைங்கரள வரரைந்பத ஆகபவண்டும்

வநாழ்வு ஒன்று 
பபநாரைநாட்டைமும் ஒன்று
பநாரதயும் ஒன்று
பதநாழர்கள் அரனவரும் ஒன்றுதநான்
மரைணம் வரரையயிலும் உன் பநாரதரய நநான் மதநாடைர்பவன்

உனது மபயரரை நநான் 
உரைத்து முழங்குபவன்

இரைத்தசநாட்சதி மபரித்தநான்--.
 

பததிவுகள் ©  2020



98                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

53. எனைது நகரம்! - அஸெதொத் ததில்ஸெதொர்   தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

எனது நகரைம் ஆழ்ந்த துயயிலதில இருக்கதிறது
மமதுவநாக நகர்ந்து மகநாண்டு
முன்பனற்ற வண்டியயில பயின்தங்கதி
இருந்தநாலும் உலகதிபலபய புரைதநான நகரைம் இந்நகரைம்தநான்

நநான்கு கடைவுள்களுக்கு சமநாததிகளும்
நதிரனவநாலயங்களும் இங்பகயயிருக்கதிறது
ஸெதிபனநாபபநானனின் பத்தநாயயிரைம் வநீரைர்கள் 
இந்த நகரைத்ரதக் கடைந்து மசன்றதிருக்கதிறநார்கள்
என்றநாலும் கூடை
தநாரியஸெ_ம் அலக்ஸெநான்டைரும் சண்ரடையயிட்டை அரைங்கம்
இங்கதிருக்கதிறது என்றநாலும் கூடை
எனது நகரைத்ததின் வயது 4000 ஆண்டுகள் என்றநாலும் கூடை
இன்னும் அது ஒரு குழந்ரததநான்
தற்பபநாதுதநான் அது நடைக்கவும் பபசவும் கற்றுக் மகநாள்கதிறது

ரபத்ததியக்கநாரைர்களும்
புத்ததி பபதலதித்தவர்களும் என் நகரைத்ததில அததிகம்
ஆயயிரைக்கணக்கதில
பயிச்ரசக்கநாரைர்களும் பவரலயற்றவர்களும்
புஜபல பரைநாக்கதிரைமமுள்ள பல இரளஞர்கள்
கநாலணயிகளுக்கு பநாலீஷ் பபநாடுபவர்களநாக 
அலலது சுரம தூக்கதிகளநாக இருக்கதிறநார்கள்

எனது நகரைத்ததில மபரும்பநாலநான மக்கள்
பசதியயில வநாடுகதிறநார்கள்
மரைநாட்டிக்கநாக 
அழுக்குத்தரலப் பரைநாரிகளநாக அரலகதிறநார்கள்
குரைநாஜ வயலகளனில வயிரளயும பகநாதுரம உலமகங்கதிலும்
புகழ் மபற்றதநாக இருந்தநாலும் கூடை

எமது துயரைங்களுக்கு வழதிகநாட்டி இலலநாது
எனது நகரைம் இலக்கற்ற அரலந்து மகநாண்டிருக்கும்
குடிகநாரைன் பபநால வநீழ்ந்துகதிடைக்கதிறது
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எனது நகரைத்ததின் மதருக்கள் குறுகதியது
இங்கு சதிரலகள் இலரல
அதனது சதுக்கங்களனில வண்ண வண்ண மலர்கள்
அடைர்ந்து கதிடைந்தபபநாததிலும்
பநாடுவதற்கும் நடைனமநாடுவதற்கும் இங்கு அரைங்குகள் இலரல

இரைவுகள் பநாடைலகள் நதிரறந்தது
எனது நகரைத்ததின் இளம்மபண்களும் இரளஞர்களும்
அழகும் ஆபரைநாக்கதியமும்; நதிரறந்தவர்கள்

எனது நகரைத்ததின் வரிரசயநான பகநாட்ரடைகளும் மகநாத்தளங்களும்
மஜநாலதிக்கும் தன்ரமயன எனனினும்
புயலதில உருட்டி வநீசப்பட்டை 
கநாகதிதப் ரபகரளப் பபநால அரவ பதநான்றும்
 

பததிவுகள் ©  2020



100                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

54. அதடயதொளமற்ற வபதொரதொளளி - அப்துல்லதொ தபஸெ   தமதிழதில்: யமுனைதொ ரதொவஜந்ததிரன்

அயலநநாட்டுத் தூதுக்குழமவநான்று 
ஒரு நநாட்டுக்குச் மசலலும்பபநாது அரடையநாளமற்ற வநீரைனனின்
சமநாததியயில ரவப்பதற்கநாக 
பங்மகநாத்ரத எடுத்துச் மசலவநார்கள்;

நநாரள ஒரு மவளனிநநாட்டுத் தூதுக்குழு 
குர்ததிஸதநானுக்கு வந்து என்னனிடைம் பகட்கலநாம் :
அரடையநாளமற்ற வநீரைனனின் சமநாததி எங்பக?
அப்பபநாது நநான் அவர்களுக்குச் மசநாலபவன்
ஐயநா-
ந்த பதசத்ததின் ஓவ்மவநாரு ஆற்றதின் கரரையயிலும்
ஓவ்மவநாரு மசூததியயின் முன்ததிண்ரணயயிலும்
ஓவ்மவநாரு பதவநாலயக் கதவயின் முன்பும்
ஓவ.மவநாரு குரகயயிலும்

குன்றுகளனின் ஒவ்மவநாரு கலலதிலும்
பதநாட்டைத்ததின் எந்த மரைத்ததின் மமீதும்
பமதியயின் ஒவ்மவநாரு அடி மண்ணநீலும்
ஆகநாயத்ததின் ககீழ் 
ஒவ்மவநாரு அடி இரடைமவளனியயிலும்

நநீங்கள் பயப்படைத் பதரவயயிலரல 
ஐயநா----

நநீங்கள் நதிற்கும் இடைத்ததிலதிருந்து 
மகநாஞ்சம் குனனியுங்கள்

உங்களது பங்மகநாத்ரத அங்பக  ரவயுங்கள் 
பபநாதும்

yamunarn@yahoo.com
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(55- 65 ) வகதொநதொ கவவிததகள்

55. ஒரு ஏரி, நதிதறய நநீர், நதிதறய பறதவகள்
எங்கள் ஊரில
ஒரு ஏரி இருந்தது
நதிரறய நநீரும்,
பறரவகளும் கூடை.

நநீரரை 'பநாட்டில'களனிலும்
ஏரிரய 'பயிளநாட்'களனிலும்
அரடைத்து வயித்துவயிட்டைநார்கள்.

இப்பபநாது
எங்கள் ஊரில
நதிரறய வநீடுகளும்
வநீடுகளுக்குள் மசநாந்தமநாக
ஆளுக்குக் மகநாஞ்சம்
'பநாட்டில' நநீரும், ஏரியும்.

பறரவகள்தநான்
எவ்வளவு மசநாலலதியும் பகட்கநாமல
எங்பகநா பறந்து பபநாய்வயிட்டைன
எங்கரள நதிரைநாகரித்துவயிட்டு.

56. ஒரு ஆட்டம்
வயியூகம் வகுத்து
நகர்த்துபவர்களனின் வயிழதிகளனில
அரமததிப் புறநாக்கள்
அலகுகளநால குதறதிய குருததி
கருப்பு மவள்ரளக் கநாய்கள்
கத்ததிகரள எறதிந்து வயிட்டு
கட்டித் தழுவயிக் மகநாள்கதின்றன நகர்ந்து.

57. களத்ததில் தவட்டவவததொ
கழுத்ததில மவட்டைப்படுவபதநா
கதறதி அழுவபதநா
கர்வச் சதிரிப்பபநா...
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உணர்வுகள்
சதிறு மதின்னூட்டைங்கள்,
கடைவுளநால ரகவயிடைப் பட்டைவர்கள்
ரகக்மகநாள்ளும் உபநாயங்கள்
ரகயநாலநாகநாத்தனத்ரத
மரறக்கும் முகமூடிகள்
உங்கரள கட்டுப் படுத்தும்
கரைங்கள் நுட்பமநானரவ
உங்கள் அவதநானனிப்புகளுக்கு
அப்பநாற்பட்டைரவ,
ஆதலநால
ஆடைற வரரைக்கும்
மூடிட்டு ஆடிட்டுப் பபநாங்க.

கநாய்கரள நகர்த்ததி மவட்டுவததிலரல
இப்பபநாது...
நவநீன யுத்தம்
கநாய்கரள கவனனித்து
நம் பக்கம் மநாற்றதிக் மகநாள்வது
ஒத்துவரைநாத, உபபயநாகமதிலலநாத
கநாய்கரள மட்டும்
கட்சதி மநாறதிய
கநாய்கரள ரவத்பத மகநாலவது
கத்ததிகரள எப்பபநாதும்
குழதிபறதிப்பதற்கு மட்டும் பயன்படுத்துவது
தவயிர்க்க இயலநாத சூழலதில மட்டும்
மகநாலலப் பயன்படுத்துவது
குறதிப்பநாக
முதுகதில குத்துவதற்பக
முன்னுரிரம மகநாடுப்பது
கநாட்டிக் மகநாடுப்பது
கூட்டிக் மகநாடுப்பது...

தப்பநான பநரைத்துல தப்பநான இடைத்ததில
தவறதிப் மபநாறந்ததிட்டை தம்பயி...
கஷ்டைப் பட்டு பபநாரைநாடு,
உயயிரைக் மகநாடுத்துப் பபநாரைநாடு...
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எவ்வளவு முடியுபமநா
அவ்வளவு கம்மதியநான பகவலத்பதநாடை
மசத்துப்பபநாக.

58. குழந்தத மதழ
மவளனிச்சம் நதிரைம்பயியயிருந்தயயிரைவு
நதிலவு கண்ணயில படைவயிலரல
எழுந்து பதடைவுமதிலரல.

அருகருபக
அம்மநா, குழந்ரத.

நநீண்டை ஒற்ரறக்மகநாம்புடைன்
மூன்று கநால மநான்,
தும்பயிக்ரக உயர்த்ததியபடி
வலது கநாலும்
வநாலுமற்ற யநாரன,
அங்கங்பக வயிரிசலுற்ற
குததிரரைகளற்ற பதர்,
கரளந்மதறதிந்த
குழந்ரத உரடைகளநாய்,
உரடைத்த மபநாம்ரமகளநாய்
இன்னுஞ் சதில
உருவமற்ற குவயியலகள்.

"வயிர்ர்"மரைன்று
வயிமநானமமநான்று
அருகதில கடைக்க
வயிருக்மகன்று துள்ளனிய குழந்ரத
தவழ்ந்து மசலகதிறது
தநாயயிடைம்.

குளனிர்ந்து கனத்த
கநாற்மறநான்றதில கரலந்து
பநாம்பநாய், புலதியநாய்,
கரைடியநாய், யநாரனயநாய்,
உருவங்களற்றதுமநாய்,
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உரடைந்து
உருமநாறதியது அம்மநா.

அரைவரணத்துக்கநாக்க அருபக
அம்மநா இலலநாதலநால
அரனத்துபம பயமுறுத்த,
முகங்கருத்துக் குழந்ரத
பயந்து அழ,
ஆரைம்பயித்ததிருக்கதிறது
ஒரு குழந்ரத மரழ.

59 கதொமக் கடங் கதொனைல்
மமலலதிய குறுந்தகடிலதிருந்து
மவளனிவந்து புரிந்த
தூரைபதசத்து
ஆண்கள், மபண்களனின்
நநீண்டை கலவயிகளனில
கலந்ததிருந்பதன்.
கவுரைவ வயிருந்ததினரைநாக.

இரு மவள்ரளப் மபண்களும்
ஒரு கருப்பு இரளஞனும்
உச்சத்ரத மநருங்கதிய கணத்ததில
சட்மடைன மரறந்தனர்
மதின்சநாரைபவகத்ததில.

கநாற்றதில கரரைந்ததிருந்த
கலவயிகளனின் ஒலதிகளுடைனும்
கனவுகளனில மதிதந்த
கலவயிகளனின் நதிரனவுகளுடைனும்
நதிகழ்ந்து முடிகதிறது
தவறவயிட்டுவயிட்டை ஒரு
தனனிரமயயின் உச்சம்.

60. வநீதடனைப்படவது...
அததிகநாரல ஊரிலதிருந்து
தவயிர்க்க முடியநாத தகவமலநான்று
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ரகப்பபசதி மசநாலலப்படை
ஆற அமரை பயநாசதித்து
மபநாருத்தமநான மபநாய்மயநான்ரற
ஆபபீசதில மசநாலலதிவயிட்டு
அவசதியம் வருமநாறு
அவசரைமநாய் கதிளம்பயிவயிட்டைனர்
அப்பநா, அம்மநா, தங்ரக.

எனக்கும் பசர்த்து எடுத்துச் மசன்ற
ஆபறழு நநாட்களுக்குமநான
ஆரடைகள், இதரை மபநாருட்களுடைன்
ஒட்டிக்மகநாண்டு
வநீடும் மசன்றுவயிடை
என்னுடைன் மதிச்சமதிருப்பரவ
சதில சுவர்கள், மபநாருட்கள்,
சதில ஜன்னலகள், கதவுகள்,
ப்ரிஜஜதில மதிஞ்சதிய பநற்ரறய மநாவு,
இவற்றுடைன்
ஹநாலதில அமர்ந்து
தம் அடிக்க மகநாஞ்சம் சுதந்ததிரைமும்,
நதிரறய தனனிரமயும்.

61. தபண் சதிவநகம்
முன்னனிருக்ரகயயில மபண்
அழகநாயயிருந்தநாள்
அம்மநாவுடைன்
அமர்ந்ததிருந்தவள்
எபதச்ரசயநாய்
என்ரனப்பநார்க்க
முழதிபயிதுக்கதி
மூக்குவயிரடைத்து
நநாக்குதுருத்ததி
ரகவயிரைலகரள
மகநாம்புகளநாக்கதி
அழகு கநாண்பயிக்க
உடைபன சதிரித்தநாள்.
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சதிபநகமநாகதிவயிட்டை
சந்பதநாசத்ததில
இயலபநாகதி
இபலசநாய் சதிரிக்க
உடைபன அழுதவள்
ததிரும்பயிக்மகநாண்டைநாள்.

அவள் அம்மநாவயிடைம்
என்ரன ரவத்து
கநாமமடி ககீமமடி
பண்ணயிட்டைநாபளநாமயன்று
இன்றுவரரை
உறுததியநாய்த் மதரியவயிலரல.

62. வன்முதறக்கதொனை வவினைதொவவிதடகள்
பகள்வயிக்குறதியநாய் முதுகு வரளய
பள்ளனிக்குழந்ரதகள் சுமந்து மசலலும்
புத்தகப் ரபயயினுள்
பதடினநால கதிரடைக்கக் கூடும்
உங்கரள
ஆச்சர்யக் குறதிகளனில ஆழ்த்தும்
வளர்ந்தவர்கள் வளர்த்துவயிட்டை
வன்முரறக்கநான வயினநாவயிரடைகள்.

63. வருங்கதொலம்
படைர்ந்ததிருந்த மகநாடியயில
பக்கத் துவங்கதி வயிட்டைன
பசணயிப் பக்கள்.
வயிரரைந்து வந்துமகநாண்டிருக்கதிறது
பவலதி மரைங்களனில
பசணயிகள் கநாய்க்கும் கநாலம்.

64. சதிறுமதியவிடம் மதொட்டிக்தகதொண்ட வறுதமயும், மனைளிததொபவிமதொனைமும்
தட்ரடைத் தட்டிமயழுப்பயிய
தநாயயின் தநாளத்துக்கு
இடுப்பரசத்து மமலதிதநாய் ஆடியபடி
கழுத்ரத மநரித்துத் மதநாங்கதிய
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கம்பயி வரளயத்ரத
பதநாள்கரளக் ஒடுக்கதி,
மநஞ்ரசக் குறுக்கதி,
வயயிற்ரறச் சுருக்கதி,
கநாலவழதிபயமயடுத்து
கக்கத்ததில ரவத்துக்மகநாண்டு
சதிலலரறத் தட்ரடை
தநாயயிடைம் மகநாடுத்துவயிட்டு
தவழும் தம்பயியுடைன்
சதிரித்து வயிரளயநாடுகதிறநாள்
வயித்ரத கநாட்டிய சதிறுமதி.
கழுத்ரத மநரித்து வயிடைபவண்டுமமன
கங்கணங் கட்டி வந்த வறுரமயும்,
உதவயி வயிட்டைதநாய்ச் சத்தமதிடும்
சதிலலரறகளனின் மனனிதநாபயிமநானமும்
மநாட்டிக்மகநாண்டு முழதிக்கதின்றன மசய்வதறதியநாமல,
கக்கத்ததில ரவத்ததிருந்த கம்பயி வரளயமநாய்.

65. புரிதல்
உரழத்த கரளப்பபநா
உறவுகளனின் மமீதநான சலதிப்பபநா
தூங்கதித் பதநாள்சரியும்
சகபயணயி
அவரைநாய் நநானும்
நநானநாய் அவரும்
இருந்ததிருக்கபவநா
இருக்கபவநா கூடும்.

konamonaa@gmail.com
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66. சபவிக்கப்பட்ட உலகு - -துவதொரகன்-

மமீளவும் பச்சதிகளும் பறரவகளும்
வநாழும் உலகு எனக்கநாகச்
சபயிக்கப்பட்டிருக்கதிறது

எப்பபநாதநாவது ஒருமுரற வரும் வநாகனத்ததில
ஒரு பயணத்ததிற்கநாகக் கநாத்ததிருத்தல
வழரமயநாயயிற்று

எத்தரன முரறதநான் இப்படிச் சறுக்கதி வயிழுவது?

அததிகமநாக எலலநா அததிகநாரை வர்க்கத்ததிற்கும்
மூரளப் பயிசகு ஏற்பட்டிருக்க பவண்டும்?

சகீறதிவரும் வநாகனத்ததில இருந்து
கண்ணநாடிக் கதவு இறக்கதி
சுட்டுவயிரைல கநாட்டைவும்
லநாபத்ததில பங்குபபநாடைவும்
பநரைம் குறதித்து வருவநார்கள்.
கூடைபவ முதுகு மசநாறதிய
மகநாஞ்சம் ஒட்டியயிருக்கும்.

பச்சதிகளும் பறரவகளும் மதிருகங்களுபம
வநாழக்கூடிய வனவநாசகத்ததில
பட்டைரும் ஏசதியும் மநற்பவர்க்கும் பயன்படுத்தலநாம்
என ஆபலநாசரன கூறுகதிறநார்கள் மூரளமகட்டைவர்கள்

மூன்று மணயித்ததியநாலமநாக
யநாபரைநா ஒரு நலலவனனின் வருரகக்கநாக
பநாசதிபயிடித்த மதகு ஒன்றதில குந்ததியயிருக்கதிபறன்

வநீததிரய மவறதிப்பதும்
குரைங்குகளனின் ஊஞ்சரல ரைசதிப்பதும்
பறரவகளனின் ககீச்சதிடைலும் பழக்கமநாயயிற்று

மரழமபய்து ஈரைமநாக்கதிய கதிரைவல மண்ணயில
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மண்புழுக்கள் மநளனிவரதயும்
வநாரைடித்து ஓடிக்மகநாண்டிருக்கும் நநீரில
தத்தளனித்துக் மகநாண்டிருக்கும் எறும்புகரளயும்
இப்பபநாது பநார்த்துக் மகநாண்டிருக்கதிபறன்

இந்த உலகதில வநாழச் சபயிக்கப்பட்டை
என்ரனப் பநார்த்து வநாலநாட்டிக் மகநாண்டு
ஒரு கண்டைன்கறுவல வநீததிரயக் குறுக்கறுக்கதிறது

*கண்டைன்கறுவல - ஒரு வரகப் பநாம்பு

kuneswaran@gmail.com
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67. இரவவின் நதிழல்   - வசதொ.சுப்புரதொஜ -

அபனக பநரைங்களனில - நநீமயன்
பதநாளனில முகம் புரதத்து
அழுவததில
ஆறுதல அரடைந்ததிருக்கதிறநாய்;

சதிறுகுழந்ரதயநாய்ச் சுருண்டு – என்
மடியயில படுத்துறங்குவததில
மகதிழ்வு கண்டிருக்கதிறநாய்;

மவறுரம தகதிக்கும் உன்
வயிடுததிச் சூழலதிலதிருந்து வயிடுபட்டு
எங்களனின் வநீட்டிற்கு
ஓடி வரும் பபநாமதலலநாம்
துப்பட்டைநாரவயும் துயரைங்கரளயும்
கரளந்து வநீசதி வயிட்டு
வயிடுதரல மபற்ற சதிறுபறரவயநாய்
சந்பதநாஷச் சதிறரக வயிரித்ததிருக்கதிறநாய்.....

இப்பபநாமதலலநாம் நநீ
என் அருகதில அமரைபவ
அச்சப்படுகதிறநாய்;

தனனித்ததிருக்கும் தருணங்கரளத்
தவயிர்க்கபவ வயிரும்புகதிறநாய்;

கண் பநார்த்து நநான் பபசதினநாலும்
துப்பட்டைநாரவ அடிக்கடி
இழுத்து வயிட்டு இம்சதிக்கதிறநாய்;

இருவருக்கும் இரடையயில
இப்பபநாது வயிழுந்து கதிடைக்கதிறது;
எனக்குள்ளனிருந்த
ஆமணனும் மதிருகம் வயிழதித்து
உலநாவத் மதநாடைங்கதிய
கனத்த இரைமவநான்றதின் நதிழல
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கடைக்கபவ முடியநாதபடி.....

email: engrsubburaj@yahoo.co.in
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68. அத்ததனைக்கு மத்ததியவிலும் “I am fine"  - மன்னைதொர் அமுதன்

நட்சத்ததிரைம் மதின்னநாத என் இலலற இரைவுகள் எப்பபநாதும் வயிடிந்பத கதிடைக்கதின்றன.

நட்சத்ததிரைம் மதின்னநாத
என் இலலற இரைவுகள்
எப்பபநாதும் வயிடிந்பத கதிடைக்கதின்றன.

வயிரலக்குப் மபற்ற
சுதந்ததிரைம் பபநாலபவ
கடைரமயநாய்க் கழதிகதிறது
கநாதல

ஆர்வமநாய் எரதபயநா
நநாற்பத்ததிரைண்டிலும் பதடுமவர்
இருட்டில என்ரனத் மதநாரலத்துக்
மகநாண்டிருக்கதிறநார்

எத்தரன கதறதியும்
எததிமரைநாலதிக்கநாத வயயிறு
ஆண்டுகள் இரைண்டு
கநாத்ததிரு என்கதிறது

ஏலபவ கடைந்துவயிட்டை
முப்பத்ததிமயட்டில
ததிக்கதித் ததிக்கதி
தள்ளனிப்பபநாகதிறது மநாதம்

அத்தரனக்கு மத்ததியயிலும்
அவல பகட்கும்
மவறும் வநாய்களுக்மகலலநாம்
மசநாலலதிக் மகநாண்டிருக்கதிபறன்
“I am fine”

amujo1984@gmail.com
பததிவுகள், மசப்டைம்பர் 2010  இதழ் 129
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69. இதயத்ததின் தமதொழதியவில் உன்னைளிடம்! - கதொளளி வநசன் -

உன்ரன பநார்த்துக்மகநான்டிருந்த மநநாடிகள் ஒவ்மவநான்றும் உன்ரன பநார்த்துக்மகநான்டிருந்த 
மநநாடிகள் ஒவ்மவநான்றும்
ஒரு பயிரைளயம் என் கநாலடியயில!
கநாதல மசநாலலதியபயின் கடைந்த ஆண்டுகள்
மநநாடியயில நழுவயி மசன்றதநாக எண்ணம்!
எனக்கு இதயத்ததின் மமநாழதியயிலதநான் பபச மதரியும்!
எனக்கு புரிந்தமதலலநாம், இதயத்ததின் மமநாழதி மட்டுபம!
என் மசநால, குறதியபீடு, ரசரக எலலநாம் என்
ஆன்மநாவயின் ஆழத்ததில உததிப்பரவ!
நநான் எந்த ஒரு கூட்டைத்ரதயும் எளனிததில சநாரைநாதவன்!
அரவ சநார்ந்த மசநால, குறதியபீடு, ரசரககள் எதுவும் புரியநா!
கநாதலுடைன் பசர்ந்து வரும் சநாரைல மரழ என்றனுபவத்ரத தவயிரை
மற்ற வயிஞஞநானங்கள் எததிலும் நம்பயிக்ரகயயிலரல!
நநான் பநார்ப்பமதலலநாம் இரவகள்தநான்
கநாதலதின் துடிப்பு, ஆன்மநாவயின் அழகு, இதயத்ததின் உண்ரம!
இரவகளனில எந்தவயிதத்ததிலும் நநீ பதநாற்றவள் அலல!
சதிவப்பு வண்ண உரடையயில என் அருகதில நநீ
மசம்பருத்ததி மலரின் இதழ்களநால மநய்யபட்டை சந்தன யநாழ்!
ஆன்மநாவயின் ஆழத்ரத உணர்த்தும் உன் அழகதிய வயிரைலகள
முலரல மலர்கள் பததித்த மசண்பக பங்குலழ்கள்!
இந்த கரைங்களுக்கு என்னநால என்ன மபரிதநாக தரை முடியும்?
மகநாடுக்கவயிருந்தரதயும் கடைலதிடைம் அளனித்துவயிட்படைன்!
உனக்கு நநான் எரதயும் மகநாடுக்கவயிலரல
சதில கவயிரதகள் தவயிரை! ஆனநாம் எலலநாம் இழந்து நதிற்கதிபறன்!
என்ரன சுற்றதி சுற்றநீ வந்து நநீ பபசநாமல மசலவது .....
நநான் என்ன மசநாலவது?......
இனனி இழப்பதற்க்கு ஒன்றுமதிலரல என்னனிடைததில!

kali.priyan@gmail.com
பததிவுகள், டிசம்பர் 2010, இதழ் 132
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70.  யுத்தத்ததில் தததொதலந்து வபதொனை எனைது மதொணைவன்  -துவதொரகன்-

யுத்தத்ததில மதநாரலந்து பபநான எனது மநாணவன்

ஒருநநாள் நநீ வந்தநாய்
புததியமதநாரு பயிறப்புச் சநான்றதிதழ் படிவத்பதநாடு
‘இரத நதிரைப்ப பவணும் பசர்’ என்றநாய்
அப்பபநாது நநான் அறதிந்தது உன்ரன
தர்பமகன் என்று.

பயிறப்புச் சநான்றதிதழதில
உன் மபயர் தர்மபவகன் என்றநாய்
இருவரும் சதிரித்துக் மகநாண்படைநாம்
பயின்னர் சங்கடைத்துடைன் கூறதினநாய்
‘என்ன பசர் மசய்யயிறது?
மநாறதிப் பததிஞ்சதிட்டைநாங்களநாம்!
நநீங்கள் இப்படிபய எழுதுங்பகநா’
அன்றதிலதிருந்து
எம் குரு சதிஷ்ய உறவு மதநாடைர்ந்தது

வசகீகரிக்கும் கறுப்பு நதிறத்ததில நநீ
எந்பநரைமும் துருதுருத்துக் மகநாண்டிருக்கும்
உன் வயிழதிகள்.
பலவரிரச கநாட்டி நநீ சதிரிக்கும் அழகு
கண்ணயில நதின்று ஆடுதடைநா

கற்றலதில வயிரளயநாட்டில
வழதிகநாட்டைலதில, வழதிநடைத்தலதில
ரகமகநாடுப்பததில
எங்கும் உன் மசம்ரம கண்படைன்

பசமமடு ஆசதிரியர் வயிடுததியயில
எம்பமநாடிருந்து படித்து
உறங்கதிய ஒரு நநாள்
உனது இடைது உள்ளங்கநால பதநாரல
எலதி அரித்து வயிட்டுச் பபநானது
கநாரல எழுந்தவுடைன்

பததிவுகள் ©  2020



115                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

பநாயயில இருந்தபடி
உன் கநாரலக் கநாட்டியபபநாது
பதங்கநாய் அரித்த அரடையநாளம்…
‘நநீ மவள்ரளயநாய் வருவநாய்’ என்பறநாம்
மறுநநாள் ‘அக்கநாவயின் பமநாததிரைம் சூடுகநாட்டிச் சுட்படைன்’ என்றநாய்

உனக்குக் கதிரடைக்கும் சுரவயநான சநாப்பநாடு
எங்களனின் பங்குபபநாடைலுக்குக் மகநாண்டு வருவநாய்
மநாரல முழுவதும்
நுங்குக்குரல, பழங்கள் எமக்கநாகும்
வயல மவளனியும் மஞ்சள் மவயயிலும்
குளக்கரரையும் உலநாவ ரவப்பநாய்
பல தடைரவகளனில நநீதநான் வழதிகநாட்டி
வர்ணரனயநாளன்… எலலநாபம

குளத்ததில குளனிக்கும்பபநாது
சதின்னமமீன்கள்
உடைம்பயில கடிக்கும் இதம்கநாண ரவத்துவயிட்டு
நநீ குத்துக் கரைணம் அடிப்பநாய்
உன்பனநாடு பசர்ந்து நநாமும் சதின்னவர்களநாபவநாம்.

எந்த பவரலயும் உனக்கு இலகுவநாகும்
ஒரு வயிரளயநாட்டுப் பபநாட்டி
‘பசர் வயித்ததியநாசமநாக ஏதும் மசய்பவநாம்’
இலலத்துக்கு ‘ஈபயிள் ரைவர்’ வடிவம் மசநான்பனன்
கண்டைவர் வநாய் பயிளக்க கநாரியம் மசய்தநாய்

சரைஸவததி பரஜ, பரிசளனிப்பு வயிழநா
மநாணவர் மன்றம், நநாடைக வயிழநா
எலலநாம் முன்வரிரச நநாயகன் நநீ
வநீட்டைநாரரை உறமவன்று ஆக்கதினநாய்
பபச்சநாலும் சதிரிப்பநாலும் நட்பயிரனப் மபருக்கதினநாய்

பள்ளனிப் பருவத்ரத முழுதநாய் அனுபவயித்த
முதல மநாணவன் நநீயடைநா

மூன்றரரை வருடைத்ததின் பயின்
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உன் அம்மநாவயின் ரகயநால
மமீண்டும் ஒரு தடைரவ
சநாப்பயிடும் அன்பு கதிரடைத்தபபநாது
என்னருகதில நநீ இருந்து
‘பசர் வடிவநாச் சநாப்பயிடுங்பகநா’
அந்தச் மசலல அதட்டைல கநாததில பகட்டைதடைநா!

இன்று
எலலநாம் இழந்து வந்த
உன் உறவுகளனின் முன்னனிருந்து
கரத பயயிலத் மதநாடைங்கதிபனன்.
உன் அத்தநானும் அம்ரமய்யநாவும்
நநீயும் இலலநாத
மவறதிச்பசநாடிய வநீட்டில
உன் சதிரிப்பயிரனச் சுமந்து மகநாண்டு
அக்கநாவயின் பயிள்ரளகள்
புன்னரகக்கக் கண்படைன்.

இப்பபநா உன் சதிரித்த முகம் மட்டும்...
உன் அம்மநாவயின் கநாய்ந்த வயிழதிநநீரின் பயின்னநால
மரறந்ததிருக்கக் கண்படைனடைநா.
மகநாடுப்பயில மவற்றதிரல ரவத்துக் மகநாண்டு
நடுங்கும் குரைலதில கரதக்க
உன் அப்பநாவயிடைம் கண்படைனடைநா.
ஆவலநாய்க் கரதபகட்கும்
உன் அக்கநாவயின் கருவயிழதிகளுக்குப் பயின்னநால
மரறந்ததிருக்கக் கண்படைனடைநா.
டிரைக்டைர் சகீற்றதில இருந்து
அதட்டிக் கரதமசநாலலும்
உன் அண்ணன்மநாரிடைம் கண்படைனடைநா
தயங்கதித் தயங்கதி பவரல மசய்யும்
உன் தம்பயியயின் உருவத்ததில கண்படைனடைநா

ஆனநால
உன் மசலலக்குட்டி மருமகளனிடைத்ததில மட்டும்
ஆரச அங்கதிள் வருவநார் என்று
உன் அன்புக்கு ஏங்கதி நதிற்கும்
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சதிரித்த முகத்ரத இன்றும் கண்டு மகநாண்படைன்.

என் அன்பு மநாணவபன
நநீ தர்ம பவகன் என்பதநாபலநா
பவகமநாகச் மசன்றுவயிட்டைநாய்?

11.03.2010

(வவுனனியநா பசமமடு சண்முகநானந்தநா வயித்ததியநாலயத்ததில கலவயி கற்ற எனது மநாணவன் ஐ. 
தர்பமகன் நதிரனவநாக)

kuneswaran@gmail.com
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71 எந்த நதொடம் எனைக்குச் தசதொந்தமதில்தல  - -நடரதொஜதொ முரளளிதரன் -

எந்த நநாடும் எனக்குச் மசநாந்தமதிலரல
அந்த அவநாவயிரன
என் நதிரனவயின் இடுக்கதிலதிருந்து
பயிடுங்கதிமயறதிவரதபய
என் எததிரிகளும்
என்னவர்களும்
இரடைவயிடைநாது புரியும்
மதநாழதிலநாகக் மகநாண்டுள்ளநார்கள்

எனது கனவுகளனின் பபநாபத
சநாத்ததியமநாகதியுள்ள
அந்த நதிரனவுப்படைலத்ரத
எனது அன்புக்குரியவபள
நநீயும் சதிரதத்து வயிடைநாபத

மூடுண்டை பனனியயில
அமதிழ்ந்து பபநாய்
சுவநாசம் இழந்துபபநாய்
நநான் தவயிப்பதுவநாய்
பநற்றும் ஓர் கனநாக் கண்படைன்

பகநாரடை மதறதித்த மவய்யயிலதில
கருகும் உயயிரினத்துக்கநான
உஷ்ணமவளனியயில
பயிறந்த நநான்
கனவுகளனில
உயயிர் பயிரழப்பதநாய்
நநீ நம்புவநாய்
ஆனநால

எனது மண்ணயிலதிருந்து
நநான் இடைம்மபயர்க்கப்பட்டைபபநாது
எனது மண்ணயின் சதில துணயிக்ரககளும்
என்பனநாடு ஒட்டிக்மகநாண்டு
வயிலக மறுத்து
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சகவநாசம் புரிவரத
யநாருக்கு நநான் உணர்த்துபவன்

nmuralitharan@hotmail.com
பததிவுகள், டிசம்பர் 2009 இதழ் 120 
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72. .சூறதொவளளியவின் பதொடல்! - - எம்.ரிஷதொன் தஷரீப் -

பலம் மபநாருந்ததிய
பநாடைமலநான்ரறச் சுமந்த கநாற்று
அங்குமதிங்குமநாக அரலகதிறது

இறக்கதி ரவக்கச் சநாத்ததியமநான
எரதயும் கநாணவயியலநாமல
மரலகளனின் முதுகுகளனிலும்
பமகங்களனினனிரடையயிலும்
வனங்களனின் கூரரைகளனிலும்
நதின்று நதின்று பதடுகதிறது

சமுத்ததிரைமவளனிகளனிலும்
சந்ரதத் மதருக்களனிலும்
சுற்றதித்ததிரிய பநரிடும்பபநாது
இரரைச்சலகள் எதுவும் தநாக்கதிடைநாமல
மபநாத்ததிக்மகநாள்கதிறது பநாடைரல

பறரவகள் தநாண்டிப் பறக்ரகயயிலும்
கநாத்துக்மகநாள்ளப்படும்
இரச மசறதிந்த பநாடைல
சலதித்துக் மகநாள்கதிறது
ஓய்வயின்றதிய அரலச்சலதின்
எலரல எதுமவன்றறதியநாது

தனனிரமப்பட்டைரத
இறுததியயிலுணர்ந்தது
மதளனிந்த நநீர் சலசலக்கும்
ஓமரைழதில ஆற்றங்கரரை
மரைமமநான்றதின் துரளகளுக்குள்ளனிருந்து
மவளனிக்கசதிந்து பயிறந்த நநாதம்

இருளுக்குள் வயிசதித்தழும்
பநாடைலதின் கண்கள் துரடைக்கும் கநாற்று
அரதச் சதில கணங்கள்
அந்தரைத்ததில நதின்று
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பத்ததிரைமநாகப் பநார்த்ததிருக்கச் மசநாலலதி
ஆபவசத்பதநாடு ககீழதிறங்கும்

பயின்னர் பநாடைரல அழ ரவத்த
கநாரைணம் வயினவயி
தநான் கநாணும்
மவளனி, மதரு, சமுத்ததிரைம், நததி, வனமமன
அத்தரனயயிலும் தன் சதினத்ததிரனக் கநாட்டி
அடித்துச் சநாய்க்கும்

இயலநாரமபயநாடு எலலநாம்
பநார்த்ததிருக்கும் பநாடைல
இறுததியயில ககீழதிறங்கதி
எஞ்சதிய உயயிர்களனின்
உதடுகளனில ஒப்பநாரியநாகதி
பகநாபக் கநாற்மறததிரில மசத்துப்பபநாகும்

கநாலம்
இன்னுபமநார் பநாடைரல
கநாற்றுக்குக் மகநாடுக்கக் கூடும்

mrishanshareef@gmail.com
பததிவுகள், ஆகஸட் 2010  இதழ் 128  
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73. நநீ இல்லதொத அதற புழுக்கமதொயவிருக்கதிறது  - நட்சத்ரவதொசதி

ஒரு பரழய நதிரனரவ இழுத்து வந்தது
மமலலதிய கநாற்று மவறும் மபநாழுமதநான்றதில இதமநாய்
அதமனநாரு சூழலதில அரற பற்றதிய
சதித்ததிரைம் கநாட்சதிப்படுத்தப்பட்டைது
அரற வநாசலதின் ததிரரைச்சகீரல
கநாற்றதில படைபடைக்கதிறது
அதன் சுழல ததிரசவழதியயில
அதரனப் பற்றதிப் பயிடித்தவநாறு
நதின்றதிருந்த அவள் சதிரிப்மபநாலதி பதநாய்ந்த முகம்
மமலல மரறந்து ஒலதிநநாதமநாகதிறது
படுக்ரகயயில கதிடைந்தவநாறு ஏபதபதநா
பபசதிய பபச்சுக்கள் வரிகளநாக மதிதக்கதின்றன
மமலல இருரம கவயிந்து மவளனிச்சம்
பமமலழும்புரகயயில ஓடிச்மசன்மறநாளனியும்
அவளனின் கரைம்பற்றதி அரறக் கதபவநாடு
சநாய்த்து நதிறுத்ததி மகநாடுத்த இதழ் முத்தம்
நதிரனவுக்கு மவளனியயிலும் மவடிக்க
உதட்ரடை துரடைத்து நநாணமுடிகதிறது
மமலல உயரும் அவள்
முகத்ததில பயம் கலந்துவயிடை
கரைம் வயிட்டு ஓடை எத்தனனித்து
பபநாக முடியநாமல அததிர்ந்மதழுந்து
அக்னனியயில சரமந்பதநாம்
அரற இப்பபநாது புழுக்கமநாயயிருக்கதிறது.

mujeebu2000@yahoo.co.in
பததிவுகள், டிசம்பர் 2009 இதழ் 120
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74. தநீக்குஞ்சுகள்  -நட்சத்ரவதொசதி

எரியும் தநீயயிரன பநாருங்கள்
ஒரு சதிறதிய முரனயயின்
மசநாலமலநான்று பற்றதியபதநா
அக்கதினனிரய சரமக்க
எந்தமவநாரு வலலரம வந்தபதநா
அதன் எரிதலதிலும் படைர்தலதிலும்
மவவ்பவறு நதிறமதிருக்க
என்ன கநாரைணபமநா
எரிந்து மகநாண்டிருக்கும் ஒரு மபநாறதி
உயர்ந்து பமமலழுந்து
பறந்து உயர்தலதிலும்
என்ன ஒரு பவகம்
மபநாடிந்து வயிழும்
சதிறு தநீக்குஞ்சுகள்
கண்முன்பன மரிக்க
பதறநாபதநா மனம்
அரவ படைபடைத்து படைபடைத்து
குஞ்சுகரள மபநாரிக்கதின்றன
எந்த ஒரு இயலநாரமயும்
கநாட்டிக்மகநாள்ளநாமபல
சதிறு மசநாலமலடுத்து நநானும்
அக்கதினனி சரமக்க
மவன்று வயிட்டைபதநா உலரக
அதமனநாரு தழல.

mujeebu2000@yahoo.co.in
பததிவுகள், டிசம்பர் 2009 இதழ் 120
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75. யதொவரதொ வபதொட்ட முடித்து ததொனைமதொகக் கதிதடத்த இரவுச் சட்தட - துவதொரகன் -

ஒரு நநாள்
என் வநீடு இருந்தது.
வயலமவளனிக்கு நடுபவ
ஆலமரை வயிருட்சம் பபநால

அரரைக்கநாற்சட்ரடைபயநாடு
அண்ணநா
டிரைக்டைர் எடுத்து வயல உழச்மசலவநான்
அப்பநா
வயிரதமநல வயிசதிற சதின்னமநாமநாரவக் கூட்டிப் பபநாவநார்
மநாரல பட்டி ததிரும்பும் மநாடுகரள அரடைக்கவும்
குளத்ததில வரைநால மமீன் பயிடிக்கவும்
சதின்னத்தம்பயி என்னுடைன் வருவநான்.

தங்ரகயும் நநானும் கரத பயயில
பதக்கமரைமும் மரலபவம்பும்
எம்ரம ஊஞ்சலதில தநாங்கதிய நநாட்கள்.

மநாரலயநானதும்
மநாடுகள் அரசபபநாடுவது பபநால
உறவுகள் சுற்றதியயிருந்து
அன்ரப அரசபபநாடுபவநாம்.

அம்மநாவும் மபரியக்கநாவும்
சுரவயநாகச் மசய்த சநாப்பநாடு.
மசய்ததிக்குப் பயின்
அப்பநா என்னனிடைம் தரும் பறடியநாவயில
வழதிந்து வரும் பநாட்டு.
கநாததில பகட்கும் எருரமகளனின் பமய்ச்சலத்தூரைம்
எலலநாவற்பறநாடும் நநானும் தூங்கதிப் பபநாபவன்.

இப்பபநா
இரைண்டு கநாவலரைனுக்கு நடுவயில
மரழ மவள்ளம் தரரைதட்டை
மதநாண்டு நதிறுவனம் தந்த
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படைங்கு கநாற்றதில அடிக்க
எங்களுக்கநாகத் தயநாரிக்கப்பட்டை புது நதிலத்ததில
அம்மநாவயின் கநாய்ந்த வயிழதிகபளநாடு
நநானும் கநாத்ததிருக்கதிபறன்.

யநாபரைநா பபநாட்டு முடித்து
முகநாமமநான்றதில
தநானமநாகக் கதிரடைத்த
ஒரு இரைவுச் சட்ரடை
என்ரன மூடிக்கதிடைக்கதிறது.

kuneswaran@gmail.com
பததிவுகள், மபப்ருவரி 2010  இதழ் 122 
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76. தவறுதமதொரு சலனைம் - நட்சத்ததிரவதொசதி

எனது ஆண்ரமயயின் சூரியன்
உததிக்க துவங்கதியது வழக்கமற்ற மபநாழுததில
கநாலம் கரலத்து பபநாட்டை நதிரனவுகளனில
அதன் பவர்கள் மசநாற்களநாகதின்றன
பட்டைம் பச்சதியயின் சதிறகு அததிர்வது பபநால
அதன் வயிரரைப்பு மதநாடைங்குகதிறது
நநீ இலலநாத கணங்கரள நதிரனத்தப்படி
நதிரறபவறநாத கநாமத்ரத சுமந்தபடி
நநீ வயிட்டு மசன்ற வலதியயின் துயரைம்
என்ரன மூழ்கடித்துக் மகநாண்டிருக்கதிறது
மமலல உயர்ந்து ததிரைண்டை பமகமநாகதி
கனனிய துவங்கதி மகநாள்ள
கநாத்ததிருக்கதிறது என் கநாலம் அதன் பநர்பகநாட்டில
பயிடித்து மசலலப்படைநாத கன்றதின் குததித்தல
எரதப்பற்றதியதநாகவும் இலரல எனும்படி
நநீ எப்பபநாது என்னுடைன் இருப்பநாய்
என்பது மதரியநாதநாரகயநால
நநான் சுமக்கும் உனது கனவுகள்
எளனிததில இறக்கதிவயிடை முடியநாததநாய் இருக்கதிறது.
பநாழ்மவளனியயில வநீசும் கநாற்றதின் நதிரனவுகளனில
உனது முகங்கநாண துடிக்கும் என் ஆவலதில
மவப்பகதிரைணமநான ஆயயிரைம் வர்ணங்கள்
என் துயரினும் மபரிதநான இப்படியநான
மபநாழுதுகரள கட்டைப்பது குறதித்து
இப்பபநாபத மசநாலலதிடு
இலரலமயன்றநால எனக்கு நநாபன தண்டைரன
அளனித்துக் மகநாண்டு குருததியயில நரனயும்
கநாமத்ரத கநாலநால எட்டி மதிததித்து
எறதிய பவண்டிவரும்
வலதி முற்றதி பபநாகுமுன்னபரை
சதிறு வண்டி பட்டி தயரைநாக ரவத்ததிரு
மவப்பம் மமலல இறங்கதியதும்
இரைத்தமணம் பகட்டு வரும் மதிருகங்கரள
கநாணநாததிருந்ததிடை பவண்டும்
அறுந்து கதிடைக்கும் என் குறதிவளர்ந்து
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மபரிதநாவதற்க்குள் நநான் பபநாய்வயிடைபவண்டும்
பரைவும் குருததியயில சூரிய அஸதமநானம்
மவறுமமநாரு சலனம் மநாத்ததிரைபம.

mujeebu2000@yahoo.co.in
பததிவுகள், மபப்ருவரி 2010  இதழ் 122  
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77. சருகல்ல இவதனைன்று சதொற்று   - நட்சத்ததிரவதொசதி

''பதமநாங்கநாய்'' ''பமநாங்கநாய்'' ஒரு மண்ணும் வயிளங்கநாமல
மதம்மநாங்கநாய் பநாடுகதிபறன் பநாட்டு-ஆரமயநா.!
நநான்பநாடும் பநாட்ரடை நநானறதிபயன் மபருங்கவயிபய
கூனுண்படைநா ஆயந்துநநீர் கூறும்.

கதிறுக்கும் கவயிமயலலநாம் ககீமழன்று வளர்கவயிரய
நறுக்கதி பயின்னவபரை நநாறுகதின்றநார்-ததிருக்கவயிபய
மநநாறுக்கதி என்மநஞ்சதில பநநாக்கநாடு தந்பதநார்முன்
சருகலல இவமனன்று சநாற்று.

அழகுத்தமதிழ் கவயியயின் ஆற்றலதிரன உணரைநாபதநார்'
மதிளகநாய் பபநாலமரைரப நதிரனக்கதின்றநார்'-வயிலகநாமல
பழகும் தமதிழ்மமநாழதியயில மரைபுத்தநாய் மநாண்புகரள
உலகுக்கு மசநாலவநீர் உணர்ந்து.
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78. என்னைவள் ஒரு வதவதத - 1  ரதொம்ப்ரசதொத் (தசன்தனை) -

பநாலகனனி சுவற்றதில
மவட்சதி மலர் பபநால 
உன் வயிரைலக ரள
பக்க  வயிட்டு நதிற்கதிறநாய்...
உன்னருபக வந்து
உன் இதழ் பயிரியும்
அத்தரன வநார்த்ரதகரளயும்
என் மசவயிகளனில
ஒன்று பசர்த்து நதிற்கதிபறன்...

ம ல ர் தநாவும் வ ண்டைநாய்
என் வயிரை லக ள் சுவ ற்றதில
பத்த  உன் வயிரை லக ளனில
வ ந்த ம ரை  முய ல ,
அரத முன்பப எததிர்பநார்த்த வ ளநாய்
கூட்டுக்குள் அரடைந்த  ந த்ரதபபநால
உன் வயிரை லக ரள
இழுத்துக்மகநாண்டு
எததிர்ததிரசயயில நதிலநாமுகம் ததிருப்பயி
இத பழநாரை ம் மமலலதிய 
புன்ன ரகரய த வ ழ  வயிடுகதிறநாய்...

நநீ த வ ழ  வயிட்டை 
மபநான்ன ரகயயில
ம ரறந்து நதின்ற
ஊடைல முத்துக்கரள ரைசதித்தவநாபற
என் இத ழ் த வறதிச்
சதிந்ததிய  ந முட்டுச்சதிரிப்ரப
பசக ரித்துக்மகநாண்டிருந்பதன்
நதிரனவ டுக்குக ளனில...

பததிவுகள், 84. டிசம்பர் 2009 இதழ் 120

பததிவுகள் ©  2020



130                                  பததிவுகள் 100 கவவிததகள் (தததொகுததி இரண்ட) -

79. பதொவலர் பதொரததியதொர் நதிதனைவவந்ததி...!  - தமதிழநம்பவி -

பநாரைததிக்குத் தனனிச்சதிறப்பு பழந்தமதிழச் சதித்தர்
பநாப்பபநால எளனிதநாகப் பநாடிஎளனி பயநாரும்
பதரைஉணர்ந் மதழுச்சதிமகநாளத் பதசப்பற் றூட்டித்
தநீக்கனலநாய்ப் பரைப்பயியரம மதரியநாதநார் இலரல!
வநீரைவரை லநாற்றுடைபன மவவ்பவறு மசய்ததி
வயிளக்கதியநல எழுத்தநாளர்! வநீறதிழந்து மக்கள்
சகீரைழதிந்பத அடிரமயுற்ற சதிறுரமநதிரல பபநாக்கச்
சகீறதிஎழச் மசய்தஇத ழநாசதிரியர் இவபரை!

மதநான்ரமயுடைன் புதுப்புதுரம பதநாய்ந்தகருத் மதலலநாம்
துளனித்தயக்கு மதிலலநாது துணயிவுடைபன மசநான்னநார்!
முன்ரமயுறத் தநாய்மமநாழதியயில முரறயநாகக் கற்பபீர்;
முந்ததிடும்ஆங் கதிலவழதிபயநா முழுபபடிக் கலவயி!
வன்ரமயுடைன் அரதத்தவயிர்ப்பபநாம்; வண்டைமதிழதின் வழதிபய
வழங்கதிடுபவநாம் கலவயிமயன வழதிவரகயும் மசநான்னநார்!
மமன்ரமமயநாடும் அன்பபநாடும் மதிகப்பரிந்து மசநான்னநார்
பமன்ரமயுறத் தநாய்மமநாழதிபய மதிக்கதுரண என்பற!

ஒருபக்கப் பநாரைததிபய உருவநாக்கதிக் கநாட்டும்
உதவநாத பபநாக்கதிங்பக உள்ளததிது நன்பறநா!
ஒருவயிடுக அயற்மசநாலரல ஒலலும்வநா மயலலநாம்
ஓங்குகரல பசர்த்துதமதிழ் உயர்த்ததிடுக என்றநார்!
மதருளுறபவ அவருரரைத்த பதர்ந்தகருத் ததிதரனத்
மதரிந்ததிருந்தும் பயிறமசநாலரலத் தநீந்தமதிழதில கலக்கும்
அருவருப்ரப மநாற்றதிடுபவநாம் அறதிவயியலும் கரலயும்
அருந்தமதிழதில வளர்த்ததிடுபவநாம்! அன்புணர்வயில வநாழ்பவநாம்!

[11-9-2009 - பநாரைததியயின் நதிரனவு நநாள்.
thamizhanambi44@gmail.com
பததிவுகள், அக்படைநாபர் 2009 இதழ் 118 
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80. மனைளிதம் அற்ற மதொனுடம்  - ப.மததியழகன் -

வநானமகள் பமகமமனும் மமலலதிய ஆரடைரய
உடுத்ததி உடுத்ததிக் கரளகதிறநாள்

கததிரைவன் தன் கததிர்களநால உஷ்ணம் கூட்டை
அவனுக்கு தங்களுரடைய இன்மனநாரு கன்னத்ரதயும்
கநாட்டியபடி நதின்றன மரைங்கள்

கரடைவயிரிக்கப்பட்டை கநாலத்ததிலதிருந்பத
கநாமம், பகநாபம், மபநாறநாரம குணங்கமளலலநாம்
ஏகமநாய் வயிரலபபநாக
கருரணயும், தரயயும் பகட்பநாரின்றதிக்
கதிடைந்தது, யுக முடிரவ எததிர்பநார்த்து

அன்ரறய வயிடியலதில
புததியதநாக ஒன்றுமதிலரல மநானுடைத்ரத வசகீகரிக்க
ஆனநாலும் பயிரைபஞ்சதததின் முதல நநாரளப் பபநால
அன்ரறய வயிடியரலக் மகநாண்டைநாடின பறரவகள்

நரடைபநாரதயயிலுள்ள சதிறுமசடியயில ப ஒன்று
அழகநாக மலர்ந்ததிருந்தது
தநான் இன்னும் சதிறதிது பநரைத்ததில
ஜனநடைமநாட்டைம் மதிகுந்ததிடும் பபநாது
மசருப்புக் கநாலகளநால
மதிததிபட்டைழதிபவநாம் என்பரத
மவகுவநாக அலட்சதியப்படுத்ததியது
அதன் ஆனந்தமநான இருப்பு

இரைவயினனில தநான் கரரை ஒதுக்கதிய கதிளனிஞ்சலகரள
வயிடியலதில வந்து மபநாருக்கும் அரும்புகரளக் கநாண
குதூகலத்துடைன் கநாத்ததிருந்தது கடைல

மநானனிடைபனநா
தன்னலத்தநால மததிமயங்கதி
தநான் உயயிர் வநாழ்வதற்கு
மூலகநாரைணமநாகவுள்ள
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ஐம்பதங்கரளயும் அலட்சதியப்படுத்ததி
அகங்கநாரைமநாகச் சதிரிக்கதின்றநான்
அதன் எததிமரைநாலதி ததிக்மகட்டும் பகட்கதின்றது

ஆழ்குழநாய் கதிணறு மூலம் பமதித்தநாயயின்
உததிரைம் குடித்து உததிரைம் குடித்து
வளர்ந்தவர்கள் தநாபன நநாம் ஒவ்மவநாருவரும்
மனனிதம் அகன்ற பயின்பு
இம்மண்ணயில மநானுடைம் நதிரலக்குமநா?
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81. ஞதொனைக்குயவில்  - ப.மததியழகன் -

ஆண்குயவில்:
‘தனனிரமயயில தவயிக்கதின்பறன்
உரனச் பசச்ந்த பயிறகு
உயயிரரை துச்சமமன மததித்து
தூக்கதிமயறதிந்து
வயிண்ணயிலபுக நதிரனக்கதின்பறன்’

தபண்குயவில்:
'வநாழ்வதன் மபநாருரள
முழுதும் உணர்ந்தநால
மனனிதரும் அற்பசுகம் பதடுவபரைநா
தநான் பதடித் பதடி
கநாண இயலநாமல
பதக்கமுற்று இறப்பபரைநா!
பகநாடியயில எவபனநா ஒருவன்
கண்டைரடைந்துவயிட்டைநால கூடை
இவ்வுலகம் இங்கு இருக்குபமநா
இதரன நன்றநாய் உணர்வநாய்
எந்தன் கருங்குயயிபல
முடிவயிலலநா இன்பம்
எரனப் புணர்ந்தநால
உனக்கு கதிரடைக்குமமன்றநால
அப்பபரின்பம் மபற்ற
நம் முன்பனநார்கள் மடியநாமல
இக்கநானகத்ததில நதிரலத்தனபரைநா
சதிற்றதின்ப ஆரசரய
ஒருமநநாடி அடைக்கதினநால கூடை
அச்சங்கலபத்தநால
மசநார்க்கத்ததின் வநாசல கதவு
ததிறக்குமன்பறநா
இச்ரசயயினநால
இம்மநாயவுலகத்ததில
எத்தரனப் பயிறவயிகள்
எடுத்து வந்தநாய் என்பரத
உணர்வநாய் எந்தன்
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கருங்குயயிபல! ’

ஆண்குயவில்:
‘கநாம உணர்ச்சதித்தநீயயிரன
ஞநானத்தநீயநாய் மநாற்றதிரவத்தநாய்
கூடு, இரண, குஞ்சுகள் பவண்டைநாம்
இருக்கதின்ற மபநாழுமதலலநாம்
இரறவன் இட்டைபணயி மசய்ததிடுபவன்
யநாதுமநாகதி நதின்றதிருக்கும்
பரைம்மபநாருரள பநாடைலபநாடித் மதநாழுததிடுபவன்
நன்றதியுனக்கு
பகநாடைநான பகநாடி நன்றதியுனக்கு
பபநாய் வருகதிபறன்
பறந்து ததிரிய
இக்கநானகத்ரதத் தவயிரை
எலரலயயிலலநாப் மபருமவளனியயிருக்கு! ’

mathi2k9@gmail.com
பததிவுகள், அக்படைநாபர் 2009 இதழ் 118 
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82. குறதிப்தபழுதுங்க ள் - ரதொம்ப்ரசதொத்

பதன்பருகதித்
தநாவயிவயிடும் வண்டைததின்
இயலபு வயிளங்கநாமல
வயினவும் பததினநாரு வயது
பருவப்பவயிற்கு
நதிரனவடுக்குகளனில அங்மகநான்றும்
இங்மகநான்றுமநாய் சதிதறதிக்கதிடைக்கும்
வநாழ்க்ரகப்பநாடைங்க ரளக்
பகநார்ரவயநாய் பசர்த்துப்
ப ழ கதிடைநாத நதிரலயயில
வயிளக்கதிச்மசநாலலுவது எப்படிமயனும்பபநாதும்,

கட்டில அடைங்கநாத மனக்குரைங்ரக
அதன் பபநாக்கதில வயிட்டு,
இன்ரறய மபநாழுது
நம்மபநாழுது,
நநாரளமயன்பது
பகல கனமவன்று,
கநாரைணம் மசநாலலதி
சதிற்றதின்பங்கரளக் கணக்மகடுக்கும்
இளந்தளனிர்களுக்கு
வநாழ்க்ரகமயன்பது என்னமவன்று
வயிளக்கதிச்மசநாலலுவது எப்படிமயனும்பபநாதும்,

இப்படி
பலபவறு தருணங்களனில
கடைந்து வந்த பநாரதகளனில
கடைந்து பபநான பநாடைங்கரள
மமீண்டும் படிக்க பநர்ரகயயில
பதநான்றுகதிற து,
ந ம் வநாழ்க்ரகரயக்
குறதிப்மபழுததியயிருக்க லநாமமன்று...

marine_engineeruso@yahoo.com
பததிவுகள், அக்படைநாபர் 2009 இதழ் 118 
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83. புத்தக மயவிலதிறகதொய்ப் தபதொத்ததிய… - வவததொ இலங்கதொததிலகம் (ஓகுஸ, 
தடன்மதொர்க்) -

புத்தக மயயிலதிறகநான இதயத்ததின் ரைநாகங்கள்
மபநாத்ததிய எண்ணங்கள் வநாசரனச் சுகந்தங்கள்.
தத்ததித்பதநாம் பபநாடும் தரலமுதல கநாலவரரை
ததித்ததிக்கும் ஐததிகள் இன்பத் ததிறவுபகநாலநாகும்.
மமநாத்தமநாய்க் கநாதமலனும் தத்துவ நநாடிகள்
சத்தநான வநாழ்வயிற்குச் மசங்கம்பளம் வயிரிக்கும்.

ஊன் பநாகமநாய் உயயிரில கலந்து
பதன் பநாகநாய் இனனிக்கும் உயயிர்க் கநாதல.
கண்மணனும் நுரழவநாயயிலநால பநாய்ந்து
அன்பநால கனனிந்து உயயிரில உரைசும்.
ஒன்றநாய் இரணயும் உயயிரின் தநாளம்
கண்பணநாடு நநாளும் கவயிபநாடி வநாழும்.

இரசயும் சுரைப்பயிகளனின் இனனிய மமன்னரக
அரசத்து நரனக்கும் உயயிர் நததிரய.
கதிளுகதிளுக்கும் இன்பத்ததில மநஞ்சம் கதிறங்கும்.
தளதளக்கும் பநசத்ததில தனனிசக்ததி பயிறக்கும்.
குளுகுளுக்கும் பயிருந்தநாவன நநீரூற்றநாகும் இன்பம்,
கதிசுகதிசுக்கும் உயர் கநாதல சதிறகுகளநாகும்.

நதிறம் மகநாஞ்சும் ரைவயிவர்மன் ஓவயியமநாய்
நதிரனவயிருக்கும் வரரை அரைங்பகறும் கநாவயியம்.
பயிரைபஞ்ச அழதிவயிலும் பயிரிவற்ற கநாதல
சுரைம் மகநாஞ்சும் இரைநாகமநாளனிகநாப் மபநாழதில.
தரைமுரடை நதிரனவுத் பதனனின் பதனரடைகள்,
உரைமநான நதிரனவநாற்றலதில நநீந்தும் கனவுகள்.

ஒரு துளனியநாய் நநானனிருந்பதன் கதிரைநாமத்ததில.
மபரும் ஊற்றநாம் உன் அன்புச் சநாரைலதில
ததிரு ஊற்றநாயுன் வயிழதி மமநாழதியயில
ஒரு ஓரடையநாய் இன்று உருமநாறதிபனன்.
உன்னருகு எனக்கு யநாரன பலமநானது.
அன்ன பல கவயிரத பயின்ன வந்தது.
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புத்தக மயயிலதிறகநாய்ப் மபநாத்ததிய எண்ணங்கள்
நதித்ததிலக் கநாதல நதிலவு மவளனிச்சங்கள்
சத்தநாகதிக் கனததியற்ற கனவநான நதிரனவுகள்.
பவயிடும் மகரைந்தப் பந்துகள்கள், பவநாணங்கள்,
கநாவயிடும் பம்பலலக்குகள், கனகரைதங்களநாய்,
நநீவயிடும் வநாழ்ரவ நநீண்டினனிய பயணத்ததிற்கு,

vetha@stofanet.dk
பததிவுகள், அக்படைநாபர் 2009 இதழ் 118 
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84. ரூவசதொவவின் கவவிதததயதொன்று!

வநாசரல சுத்தம் மசய்வதற்கநாய்
வந்து பபநாகதிறநாய்
என் மனம் குப்ரபயநாய் பபநாகதிறது..

நநான் கநாத்ததிருக்கும் மபநாழுதுகளனில
வநாசரல மட்டுமதின்றதி
வநீததிரயயும் பசர்த்துப் மபருக்குகதிரைநாய் ..

உன்னநால ஒதுக்கப்பட்டை
குப்ரபகள் கூடை
குதூகூலமநாய் ..

மவறுங்ரகவயிரைலகளநாலஉன்
வநாசல கதரவ மூடிவயிட்டு
கண்களநால
என் வநீட்டு வநாசல
கதரவ ததிறந்து ரவத்துப்பபநாகதிறநாய்..!

marine_engineeruso@yahoo.com
பததிவுகள், அக்படைநாபர் 2009 இதழ் 118 
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85. வவிரிகதின்ற ததொமதரவயதொ - சக்ததி சக்ததிததொசன்

நதித்தமமநாரு மநாரலயயிபல
முத்தமதிடும் பவரளயயிபல
சத்தமதின்றதித் மதன்றலது
யுத்தமமநான்று புரியுதன்பறநா

மலமரைநான்றதின் ஏக்கத்ததிபல
புலர்கதின்ற மநாரலயயிபல
துலர்கதின்ற இன்பத்ததிரன
உணர்கதின்ற தநாக்கமது

இயற்ரகயயின் கநானத்ததில
பகட்கதின்ற ரைநாகத்ததில
பயிறக்கதின்ற சநாரைத்ததில
சுரைக்கதின்ற நநாதமரழ

நதினக்கதின்ற பவரளயயிபல
நரனக்கதின்ற நதினவுமரழ
கனக்கதின்ற சுரமகமளலலநாம்
மறக்கதின்ற பகநாலமது

சதிதறுமந்த எண்ணத்துளனிகள்
பசர்ந்து ஒரு குட்ரடையநாகதி
மலர்கதின்ற கவயிரதயது அததிபல
வயிரிகதின்ற தநாமரரைபயநா

பததிவுகள், டிசம்பர் 2009 இதழ் 120
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86. யதொதுமதொகதி - ப.மததியழகன் -

என் உள்ளக் கனரலத் தணயிக்க
உனது ஓரைவயிழதிப் பநார்ரவ பபநாதும்
ஊற்றநாய் தண்ணநீர்
என் மநஞ்சமமங்கும் கரரைபுரைண்படைநாடும்

என் பசநார்வுகரள துரைத்ததியடித்து
வயிரைக்ததிரய வயிரைட்டியடிக்க
உனது கனனிவநான வநார்த்ரதகள் பபநாதும்
எமபன வந்து எததிரில நதின்றநாலும்
என் இதயம் எப்பவும் பபநால ஓடும்

என் மன இருள் பபநாக்கதி
பயிரைகநாசம் மபநாங்கும் ஒளனிதநீபம் ஏற்றதிடை
உனது சதிறு நகத்தநீண்டைல பபநாதும்
நதிலவுக்கு தன் கதிரைணங்கரள கடைன் தரும்
சூரியன் பபநால மபநான்மனநாளனியநால
என் பமனனி சுடைர்வயிடும்

என் கனவுகள் நனவநாக
உனது கநாலதடைம்
எனது வநீட்டில பததிந்தநால பபநாதும்
தரடைக்கற்களநாய் நதிற்கும் கற்பநாரறகரளபய
என் இரும்பு இதயம்
அலட்சதியமநாய்ப் புரைட்டிப்பபநாடும்

என் கற்பரன, சதிறகுகள் வயிரிக்க
மயயிலதிறகநாய் மனத்ரத வருடும்
உனது அன்பநான சதிறுமசநால பபநாதும்
வநார்த்ரதகள் வநானத்ததிலதிருந்து
அருவயியநாய் வந்து
எழுதுபகநாலதில குததித்து வயிரளயநாடும்

எனது ஆன்மச்சுடைர் அரணயநாமலதிருக்க
என்மறன்றும் உனது அருகநாரம ஒன்று பபநாதும்
நததிமவள்ளம் பபநால பல மதநாரலவுகரளக் கடைந்து
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லட்சதியக்கடைலதில ஓர் நநாள் எனது ஜநீவன் சங்கமதித்து
இவ்வுலகம் நதிரலக்கும் வரரை
உந்தன் புகழ் பநாடும்.

mathi2k9@gmail.com
பததிவுகள், டிசம்பர் 2009 இதழ் 120
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87. சுந்தரக் கனைகநதிலதொ – வதொர்த்ததகள். - வவததொ இலங்கதொததிலகம் (ஓகுஸ, 
தடன்மதொர்க்)

மதநாடைர்பு இரணப்ரப மனனிதருள்
படைரை ரவக்கும் வரளயம்.
இடைர்கள் தநீர்த்து இன்பம்
படைர்த்தும் வநார்த்ரதகள் பக்கள்.
ஓர் எழுத்தநாயும் இரண
பசர்த்துக் குழு நதிரலயநாலும்
வநார்த்ரதகளனில அர்த்தம் உயயிர்க்கும்.
வநார்த்ரதகள் கடைல, மகநா கடைல.

பநர்த்ததியநான வநார்த்ரதகள் கூட்டுச்
பசர்த்தநால இன்ப மமநாழதிச்
மசநார்க்கம் அருகதிபல - இங்பகபய.
உதடுகள் பபசும் வநார்த்ரதகரள
உயயிரைநான கண்களும் பபசும்.
தநீர்க்கமநான ஆரசயயில பநாசமநாய்
பபநார்த்ததிய பநசக் கனகநதிலநா
வநார்த்ரதகள் உயயிரரை ஈர்க்கும்.

உணர்வுகளனின் தநாலநாட்டில அரசந்து
உததிக்கும் முத்துகள் வநார்த்ரதகளநானநால,
பபசதிடும் வநார்த்ரதயயின் ஒலதியும்
உயயிரரை வருடும் இனனிரமயயினநால.
வநார்த்ரத ஒலதி இனனிரமயயில
ககீர்த்ததியும் மநருங்கும் அருகதில.
வநார்த்ரதகள் வனப்புக் குரடையநாக
பநர்த்ததியநான பயிரைசவமமநாரு இன்பத்மதநாலரல.

சதிந்தரன மவள்ளத்தநால படியும்
சுந்தரை வண்டைலகள் வநார்த்ரதகள்.
மந்ததிரைமநாய் சகீவரைநாசதிகரள வசமநாக்கும்.
தந்ததிரைமநாக பந்மதன மபநாய்களும்
யந்ததிரை வநார்த்ரதகளும் உருளும்.
தூசதி, பநாசதியுரடை வநார்த்ரதகளநால,
ஊசதியநாய்ச் மசநாருகும் வநார்த்ரதகளநால
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கூசதி ஒதுங்குபவநார் நலபலநார்.

vetha@stofanet.dk
பததிவுகள், டிசம்பர் 2009 இதழ் 120
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88. நகரத்துப் புறதொவும், நதொனும்! - வ.ந.கதிரிதரன் -

கவயிரத வநாசதிப்பபநாம்!
நள்ளனிரைவுப் மபநாழுமதநான்றதில
'மநான்ரியநால' பயணயிப்பதற்கநாய்
நதிற்கதிபறன் நநான் நகரைத்துப் பபரூந்து
நதிரலயத்பத.
நள்ளனிரைவயில படுத்துறங்கும் புள்மளநான்று
என் முன்பன வயிரிந்ததிருந்த நகரைத்துக்
கநாங்ரீட் பரைப்மபநான்றதின்மமீது வந்தமர்ந்தது:
மநாடைத்துப் புறநா.
ஊர் தூங்குமதிரைவயில, நள்ளனிரைவயில
சயனனிக்கும் இந்தப் புள்ளும்
சஞ்சரிக்கும் மண்ணுக்மகநாப்ப
மநாறதிற்று பபநாலும்.
நடைப்பதும், பறப்பதும், மகநாத்துவதும்
மமீண்டும் பறப்பதும், நடைப்பதும்,
மகநாத்துவதுமமன
நகருமதனனிருப்பும்
வழக்கம்பபநால
பரடைப்பயின்
பநர்த்ததியயிமலரனயயிழந்த
என் மநஞ்சதிரனத் தநாக்கதின.
அண்ணநாந்து பநார்த்பதன்.
மதநாரலவயில
மததியும் சுடைருமமன இருளனில
வயிரிந்ததிருந்தது என்ரனச் சுற்றதிப்
படைர்ந்ததிருந்த மபருமவளனி.
உள்ளும்
வயிரிந்ததிருந்த அவ்மவளனியயின்
வயிரிவுற்குள்
நடைனமநாடிடும் அடிப்பரடைத்
துகள்களனின்
ஆட்டைமுமமரன மயக்கதிடை
நதிரனத்பதன் நநான்
இருப்பயிரனத் தக்க ரவப்பதற்கநாய்
இங்குரளவது
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அந்தப் புள் மட்டுந்தநானநா?
அச்சமயம்
இயங்கும் மவளனியுமதன் வயிரிவும்
இருப்பயினநாட்டைத்ததில
வயிரளயும் மபநாருளும் கண்டு
அததிசயயித்பதன்..
இங்கு வயிரிவதும், அரசவதும்,
உததிப்பதும் , மரறவதும், பயனநாய்
வயிரளவதும், உரளவதரனத்துபம
உணர்வயினுள்ளமதநான்றநா? அன்றதி
அப்பநாலுமுள்ளதுண்ரமயநா?
நள்ளனிரைவயில, நகரைத்துப் பபரூந்து
நதிரலயமமநான்றதின்
நரடைபநாரதயயில,
நகரைத்துப் புறநாமவநான்றதின்
நகர்மவன் சதிந்ரதயயிபலற்றதிய
மபநாறதியுடைன் மதநாடைர்ந்பதன்
என் பயணத்ரத.
 
பததிவுகள், டிசம்பர் 2009 இதழ் 120 
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89. நதொங்க கூட... - சு.ததிரிவவணைவி,தகதொடமுடி -

எங்க ஊரிலயும் ஆறு இருந்துச்சு.
ஆத்துல குளனிச்சநா பநாவம் பபநாவுமநாம்!
யநாரு பண்ணுன பநாவபமநா?
ஆபற பபநாயயிடுச்சு!
மசத்துப் பபநான ஆத்ரதப் பநாக்க
மனமசலலநாம் எரியுது.

தண்ணயியயிலலநாம மவடிச்சுப்பபநான
நதிலத்துல பயயிரரை நட்டு மவக்கலநாம்.
அடிக்கதிற மவக்ரகயயில அஞ்சநாறடி
மனுசங்கபள மபநாசுங்கதிப் பபநாரகயயில
மூணு கநால பவர்ல உசுரரை மவச்சுருக்கற
மசடி எந்த மூரலக்கு?

மசநாட்டுத் தண்ணயியயிலலநாம சநாகபறநாம்
இலரலனநா சுனநாமதியநால சநாகபறநாம்
சநாகத்தநான் நநாங்க மபநாறந்ததிருப்பபமநா??

மபநாட்டுத் தண்ணயி ஊத்ததி
ஒத்தப் பயயிரை வளக்க முடியநாம
மசத்துப் மபநாரழக்கபறநாம்.
கலர்கலரைநா சநாயங்கலந்து
பநாட்டிலல ஊத்ததிக் குடிக்க வயிக்கறநாங்க!
இவங்களுக்கு மட்டும் எங்கதிருந்து தநான்
இவ்வளவு தண்ணயி கதிரடைக்குது?

மண்ணப் பத்ததிக் கவரலயயிலலநாம...
மரைத்தப் பத்ததிக் கவரலயயிலலநாம...
மநானத்தப் பத்ததியும் கவரலயயிலலநாம...
மசநாரைண மகட்டுப் பபநாயயி சகீவன் மசத்துப்
மபநாணமநாப் மபநாரழக்குமறநாம்.

அக்ரி படிச்சவங்கபள ஆபபீசுக்குதநான் ஓடைறநாங்க.
கசங்கநாத சட்ரடை பவர்க்கநாத பவரலனு
எங்க புள்ரளங்கள நநாங்கபள
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கழனனிய உட்டுப் பபநாக மவச்பசநாம்.
ஆத்தநா ரைத்தத்த உறதிஞ்சதிக் குடிச்சு
அவள அனநாரதயநா மதருவுல வயிட்டை மநாததிரி
எங்க பமதிய நநாங்கபள ரக வுட்படைநாம்.
ஆத்தநாபவநாடை சநாபம் தநான்
சுத்ததியடிக்குது பபநால...

என்னபமநா பபநாங்க...
நநாங்க கூடை இந்த வருசம்
மபநாங்கல மகநாண்டைநாடுபறநாம்.
மபநாங்கப் பநாரனலருந்து அதுல
கட்டுற மஞ்சள் வரரைக்கும்
கடைன் வநாங்கதிச் சந்பதநாசமநா
மபநாங்கல மவக்கதிபறநாம்.

ஏன்னநா...
எங்க ஊர்ப் மபநாங்கல
டி.வயி கநாரைங்க
படைம் புடிக்கப் பபநாறநாங்களநாம்!!

kmdveni@gmail.com
பததிவுகள், ஆகஸட் 2010  இதழ் 128
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90. உயவிர் பவிதழத்ததிருப்பதற்கதொக.... - வசதொ.சுப்புரதொஜ -

வநீட்டு வநாசலுக்பக மகநாண்டு வந்து
வயியநாபநாரைம் மசய்யும் கூரடைக்கநாரிகளனிடைம்
வயிருப்பத்துடைன் வநாங்குங்கள்
பபரைம் பபசதிபயனும்
வயிரல மகநாஞ்சம் அததிகமமன்றநாலும்......!

ரகபயந்தும் மூன்றநாம் பநாலதினத்ததிற்கு
கநாசு பபநாடுங்கள் மறுக்கநாமல
அவர்களனின்
உரழப்ரப மறுதலதித்த சமூகத்ததின்
அங்கம் தநாபன நநாமமலலநாம்.....!

இரையயில வண்டியயின் இரரைச்சரலயும் மமீறதி
கூவயிக் கூவயி வயிற்கும்
கண்மணநாளனி இலலநாதவர்களனிடைம்
கனனிவுடைன் ஏதநாவது
வநாங்குங்கள் அவ்வப்பபநாது........

வழதிபநாட்டுத் தலங்களுக்குப் பபநானநால
கடைவுளுக்குக் கநாணயிக்ரக பபநாடைநாவயிட்டைநாலும்
வநாசலதில கநாத்ததிருக்கும்
பயிச்ரசக் கநாரைர்களுக்கு
ஏதநாவது மகநாடுக்க மறக்கநாதநீர்கள்.....!

சதின்ன இரும்பு வரளயத்துக்குள்
உடைரலக் குறுக்கதி ஒடித்து வரளத்து
சதிரைமப்பட்டு நுரழந்து
மவளனிபயறும் சதிறுமதியும்
மகநாட்டைடித்து குட்டிக்கரைணம் பபநாட்டு
வயிலலநாய் உடைல வரளத்தும்
வயிரளயநாட்டுக்கநாட்டும் சதிறுவனும்
தட்படைந்ததி வரும்பபநாது
தவறநாமல கநாசு பபநாடுங்கள்.....!

சதின்னப் பயிள்ரளகளனின்
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இரையயில வயிரளயநாட்ரடைப் பபநால
ஒருவர் மகநாடுக்ரக
ஒருவர் பயிடித்தபடி
மநரிசலதினூபடை பநாடியபடிக்
கடைந்து பபநாகும் குருடைர்களுக்கு
கண்டிப்பநாய் மகநாடுங்கள் ஏதநாவது.....!

இவர்கமளலலநாம்
உலக முதலநாளனிகளனின் வரிரசயயில
முதலதிடைம் பயிடித்துவயிடைப் பபநாவததிலரல;
இன்னும் மகநாஞ்ச நநாள்
உயயிர்த்ததிருக்க அவர்களுக்கு
உதவலநாம் உங்கள் பணம்.....!

engrsubburaj@yahoo.co.in
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91. பவிதழப்ப டிம ங்க ள்...- ரதொம்ப்ரசதொத் தசன்தனை -

இரைவுகள் நநீண்டிருப்பதநாய்
ஒரு குறதிப்மபழுததிவயிடுகதிறது மனம்...
இரைவுடைன் பயிரையநாணப்படை 
த ரலப்ப டுரகயயில...

இரை வுக ள் இரத எண்ணயிமயண்ணயி
மமளனமநாய் சதிரிக்கதின்ற ன
ஆழ்பயிரை ப ஞ்ச ம் பபநால ...

மதளனிந்த  நநீபரைநாரடைக்க டியயில
மதரியும் கூழநாங்க ற்க ரள ஒத்த 
கநாட்சதிப்ப டிம ங்க ள் கநாட்சதிப்பயிரழயநாக வும்
இருக்க லநாமமன்ப பத உண்ரம...

ramprasath.ram@googlemail.com
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92. வநசதமன்னும் ததன்றல்வர தநஞ்சத்தத ததிறந்ததிடவவதொம்...!! - கவவிஞர் 
தபதொத்துவவில் அஸமதின் -

இலங்ரகயர்கள் நநாங்கமளலலநாம் சபகநாதரைர்கள் என்றதிடுபவநாம்!
இரசபயநாடு நநாதம்பபநால இரணந்பதநநாம் நதின்றதிடுபவநாம்!
கலங்குவதநால பயனனிலரல கவரலகரள மகநான்றதிடுபவநாம்!
வயிலங்குகளநாய் வயிளங்கநாமல வயிலங்குகரள மவன்றதிடுபவநாம்..!

உலகத்ததின் ஐக்கதியத்ரத ஒன்றநாகதி மநய்ததிடுபவநாம்..!
உலர்ந்துநதிற்கும் மனங்களுக்குள் மரழயநாக மபய்ததிடுபவநாம்..!
கலகத்ரத கநாதலதிக்கும் உணர்வுகரள மகநாய்ததிடுபவநாம்..!
கரளவளர்ந்த பமதியயிபல கரலவளரை மசய்ததிடுபவநாம்..!

பநசமமன்னும் மதன்றலவரை மநஞ்சத்ரத ததிறந்ததிடுபவநாம்!
பநர்வழதியயில பப்பறதித்து பநாரினனிபல சதிறந்ததிடுபவநாம்!
சதிரைமம்தநான் என்மசய்ய கடைந்தவற்ரற மறந்ததிடுபவநாம்!
சதிக்கலகரள வயிட்டுவயிட்டு சதிறகடித்து பறந்ததிடுபவநாம்!

சநாததிமதம் பநார்க்கதின்ற சறுகுகரள உரதத்ததிடுபவநாம்!
சநாத்தநானனின் சரித்ததிரைத்ரத குழதிபதநாண்டி புரதத்ததிடுபவநாம்!
சநாந்ததியயிரன ஊர்கூடி உலமகங்கும் வயிரதத்ததிடுபவநாம்!
சண்ரடையயிட்டு சரிந்தவர்கள் உளம்ததிறந்து கரதத்ததிடுபவநாம்..!

அடிரமக்கும் மதிடிரமக்கும் மகநாடுரமக்கும் மகநாள்ளனிரவப்பபநாம்!-எம்ரம
அழரவக்கும் வயிழரவக்கும் தவறுகரள தள்ளனிரவப்பபநாம்!
புரிந்துணர்வு பகநாலமதிடை புன்னரகயநால புள்ளனிரவப்பபநாம்-நநாம்
புரிந்துமகநாண்டை பசததிகரள பக்களுக்கும் மசநாலலதிரவப்பபநாம்..!

எம்நநாடு முன்பனற எம்மவர்கள் பசரைபவண்டும்!
நம்நநாடு இலங்ரகமயன நம்மவர்கள் கூறபவண்டும்!
கண்பணநாடை வலதிதந்த கநாயங்கள் ஆறபவண்டும்!
மண்பணநாடு பபநாய்வயிடைமுன் மனமதலலநாம் மநாறபவண்டும்!

எம்துயரைம் இன்பறநாடு வநீழபவண்டும்.
எமக்குள்பள நலலுறவு சூழபவண்டும்-நநாம்
ஒருபதநாப்பு குயயிலநாக வநாழபவண்டும்-எம்
ஒற்றுரமயநால எம்பதசம் வநாழபவண்டும்.
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மண்ணநாகும் வநாழ்வயினனிபல மனமுவந்து வயிட்டுக்மகநாடு!
மநாற்றநானனின் முயற்சதிக்கும் துபவசமதின்றதி முட்டுக்மகநாடு!
இலலநாத மனனிதருக்கு இருப்பதரன மபற்றுக்மகநாடு-நநாம்
இலங்ரகயரைநாய் வநாழ்வதற்கு உன்குழந்ரதக்கும் கற்றுக்மகநாடு..!

மடைரமகரள துரைத்ததிவயிட்டு மனங்களனிரன வநாசதிப்பபநாம்!
மரறந்ததிருக்கும் கரலஞர்கரள மனமுவந்து ஆசதிப்பபநாம்!
இனமதங்கள் நநாம்கடைந்து தநாய்நநாட்ரடை பநசதிப்பபநாம்.!
இருக்குவரரை இறக்கும்வரரை தமதிழ்மமநாழதிரய சுவநாசதிப்பபநாம்...!!

vtvasmin@gmail.com
பததிவுகள், ஜஜூரல 2010  இதழ் 127  -
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93. வவர்கவள நநீவநீர் கதொலம் வரும் வதர கலங்கதொததிருப்பயர்! - மட்டவவில் 
ஞதொனைக்குமதொரன் (இலங்தக) -

வயிட்டில பபநாலநானவமரைன்றும்
மரைணத்ரத வலதிந்ததிழுத்து இருந்த இடைம் மதரியநாது
உரிகதிப்பபநாயயினமரைன்றும்
ஆளநாளுக்கு ஒரு அறதிக்ரகயயிரன
அவயிழ்து வயிடுகதிறது
உலகம்.....!

நம்பயிக் மகட்டைது
நமது பயிரழ என்றும்
நடுத் மதருவயிபல வயிட்டைது
அவர்களனின்
சநாமத்மதன்றும்
இழுக்குகரளயும் அழுக்குரளயும்
அச்பசற்றதிக் மகநாண்டைநாடுகதிறது கதிழக்குலகம் ....

பதமனடுப்பதற்கநாக
ஈக்கரளக் மகநாலலலநாம் என்றும்
படுமகநாரல
மசய்தநாலதநான் அரைசதியலதில மவலலநாம்
என்றும் நதிறுவயியயிருக்கதிறநார்களநாம்.

புறநாக்கரள
சதிரற மசய்துவயிட்டு மவடிமகநாழுத்தப்படுகதிறது
புலுனனிக் குஞ்சுகரளக் மகநான்றுவயிட்டு
பநாலபசநாறு ததின்னப்படுகதிறது ....!

மசுக்குட்டிகள் என்று ஒதுக்கதியயிருக்கக் கூடைநாது
வண்ணநாத்துப் பச்சதிகளுக்கநான வநாய்பயிரன
மகநாடுத்து
உலரக அழகுபடுத்ததியயிருக்கலநாபம ...?

பசநாழனனின் பதருக்குக் ககீபழ
வயிழதிபயிததிங்கதிச் மசத்தமதலலநாம்
பசுக்கன்றுகள் தநாமனன்பரத
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ஆரைநாட்சதி மணயிகள் ஏன் மசநாலலத் தயங்குகதின்றன...?

உமது இந்த மமமௌனத்ரதக்கநாட்டிலும் கூடை
நரைகத்ததிபல பபநாய்
பயிரழத்துக் மகநாள்வநாமயன்று
நநீவநீர் சபயித்ததிருக்கலநாபம.

பபீறதி வரும் எங்கள் குரைல
உங்களுக்கு
பகட்டிருக்க வநாய்ப்பயிலரல
ஏன் எனனில எங்கள் சத்தங்கரள எலலநாம்
நுரரையபீரைலுக்குள்பள அலலவநா
சதிரறரவத்ததிருக்கதிறநார்கள்.

ஒரு கவளம் பசநாறும்
ஒரு பகநாப்ரப நநீரும் கதிரடைக்கதிறது ஒன்றநாக.
இது தநானனிங்கு சுதந்ததிரைம் எனக்
கற்பயிக்கவும்படுகதிறது

முப்பது வருடை
பவளநாண்ரமயயின் அறுவரடை இதுதநானநா

சதிரறக்கூடைமும்
ரகவயிலங்கும் பதரவக்கததிகமநாகபவ
இங்பக சதிதறதிக்கதிடைக்;கதிறது.
ஆதலநால இங்பக எந்தக் பகநாரிக்ரகரயயும்
உரைத்து முன்ரவக்க முடியநாது.

பதர்தல ததிருவயிழநா கரளகட்டிக்கதிடைக்கதிறது.
வநாக்கநாளரரைக்கநாட்டிலும்
பவட்பநாளரின் மதநாரகபய நதிரைம்பயி வழதிகதிறது

பகநாரிக்ரகபயநா
மகநாள்ரகபயநா எதுவுமதிலரல.
ஆனநாவயில இருந்து அரைசதியல மசய்யப் பபநாவதநாகவும்
அயல நநாட்டைநானனிடைம்
பயிச்ரசரய
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வநாங்கதி வரைப்பபநாவதநாகவும்
கரதகரள அவயிழ்த்து வயிடுகதிறநார்கள்.

ஊரிரம பகட்டு உரழத்தவன்
கரழத்து வயிழுந்ததிருக்கதிறநான்.
அப்புக்கநாத்துகள்
ஆசதிரியன் மதநாடைக்கம்
கூத்துப் பபநாட்டைவன்
கரத எழுததியவன் வரரையயிலும்
வரிரச கட்டி வநாக்ரகக் பகக்கதிறநான்.

நநாத்து நட்டைவனுக்கு கஞ்சதியயிலரல
கூலதிக்கநாரைனுக்பகநா
எதுவும் மதிஞ்சவயிலரல
இந்த லட்சணத்ததிபல தநான் வநீடு வந்து
வநாக்குக் பகக்கதிறநான்.

துன்பச் சதிலுரவரய கழுவுவபவ
இங்பக கவயிரத
எழுதுகதிபறநாம்.

அரைசரனப் புகழ்ந்து
எழுததி
அவனது பநாதம் கழுவயி
வயிழும் மபநான்னநாரடையயிரனக்கநாட்டிலும்
துயரைம் சுமப்பவருக்கநாக
எழுதும் பபநாது வநீழ்கதின்ற
கண்ணநீரின் மவகுமததிக்கு கனததி அததிகம் தநான்.....

யநாரைநாயயினும் வந்ததினனி
எமது வயிததி எழுததிச் மசலலலநாம் என்றநான பயின்பன
உலலநாசத் பதரிபலறதி வருகதிறநார்கள்.
மதருப்பபநாட்டு தருவதநாகவும்
வநீடு பநநாக்கதி மநாவலதி வருவதநாகவும்
உறுததி தருகதிறநார்கள்.

எரதச்மசநாலலதி
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எரம ஏமநாற்றலநாமமன்று அவரைகளுக்கு
நன்றநாகபவ மதரிகதிறது

சதிரறகளுக்குள்ளும்
முள்பவலதித் ததிரரைகளுக்குள்ளும் கநாத்ததிருப்பவபரை
கநாலம் தன் பநாட்டிபல வந்து
தநீர்ப்மபழுத வரும்
அதுவரரை
பவர்கபள நநீவநீர் கலங்கநாததிருப்பபீர்

maduvilan@hotmail.com
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94. தசம்தமதொழதி வபணுவவதொம் எழுவநீர் - கதொதரயூர்க் கவவிஞர் (கனைடதொ)-

மசம்மமநாழதி என்பற பநார்புகழ் பரடைத்த தமதிரழ
எம்மமநாழதிக்கும் சரிநதிகரைநாய் தரலநதிமதிர்ந்து தரைணயியயில
மசம்மநார்நது இறுமநாந்ததிடைப் புலம்மபயர் தமதிழமரைலநாம்
நம்தமதிழ் பபசதிடுபவநாம் நற்றமதிழ் பபநாற்றதிடுபவநாம்.

மசம்மமநாழதி முத்தமதிழநாய் தடைம்பததித்து வளர்கரத
மசம்பநாகமநாய் நநாடைறதியும் சநான்றுடைபன இவ்வுலரக
நம்மதினத்ததின் இரணயத்தளம் இரசத்பத ஏகமநாக்கும்
வயிம்மதிதத்தநால மதன்றமதிழும் நநாலநாய் மலர்ந்ததுபவ.

கற்றவர் பகட்டைவர் கவயிஞர் பநாடைகர் நநாடைகர்
மற்றவர் எலலநார்க்கும் அமதிழ்தநாய் உருசதித்ததிடும்
நற்றமதிழதில பபணுவதும் பநாடுவதும் எழுதுவதும்
கற்றவர் தங்கள் கடைமனனக் மகநாள்பவநாபம!.

மசம்மமநாழதி என்றுயர் மசவ்வயியுரடை நம்மமநாழதிரய
எம்மவர் ஓம்புதல இயற்ரற மயன்றதிடுபவநாம்
மசம்மமநாழதி மகநாநநாடு கூட்டிடுபவநாம் பமதியயிபல
எம்மமநாழதி பநார்தனனில ஏற்றம் மபற்றதிடைபவ.

புலம்மநாறதிய தமதிழநாநதின் பபச்சும் மூச்சும்
புலம்மபயரினும் நதிரலமபயரைநாமல நதித்தமும் நதிலவயிடை
நலம்பநாடி டுபவநாம் நநாமடைலலநாம் பரைப்பயிடுபவநாம்
கலங்கரரை வயிளக்கமநாய்க் கன்னனித்தமதிழ் ஒளனிரைட்டுபம.

மசம்மமநாழதி எங்கள் தநாய்மமநாழதி எனபவ
வயிம்மதிதம் எய்ததிடுபவநாம் வயித்ரதகள் கற்பபநாம்
நதிம்மததி யரடைந்பத நதித்தமும் மகதிழ்பவநாம்
அம்ரமயும் அப்பனும் ஆதரைவு நலகுவபரை.

balasundarame@yahoo.com
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95.  கனைவுததொனைதொ வததொழதொ !  - சக்ததி -

வயிடிவு வரும் !
வயிடிவு வரும் என்பற
நததிக்கரரைபயநாரைம்
நடைந்து மகநாண்படை நநான் ....

எத்தரன இரைவுகள் வந்தன ?
அத்தரனயும் வயிடிந்தன ....
பதநாழநா .... நம் வநாழ்க்ரகயயில
வந்ததநா வயிடிவு ?

பகள்வயிகள் மட்டும் தநான்
எம் மநஞ்சதில எழலநாம்
வயிரடைகள் மட்டும்
யநார் யநாபரைநா ரககளனில ...

ஒவ்மவநாரு வருடைமும்
ஒவ்பவநார் பம மநாதம்
தவறநாமல உலமகங்கும்
ஊர்வலங்கள் .... அது மட்டுமநா ?
உரழப்பபநார் அரனவருக்குமநாய்
வயிழநாக்களும் பகளனிக்ரககளும்.....

பதநாழநா !

நநாம் மட்டும் மதருபவநாரைத்ததில
அபத கூழுக்கும், கஞ்சதிக்குமநாய்
ததினம் ததினம் வநாழ்பவநாடு பபநாரைநாட்டைம்

ரகவண்டி இழுத்த தழும்புகள்
பதய்ந்துபபநான மசருப்பயின்
துவநாரைத்துக்குள்ள்பள ரதத்ததிடும் முள்
குடிரச வந்தரடைந்ததும்
ஆரசபயநாடு அரணத்பதன் மகரன
அப்பநா உன் ரககளனில உள்ள தழும்புகள்
உடைரலச் சதிரைநாய்க்கதின்றன
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பசதியயின் சதிணுங்கரல ஒர் கணம் மறந்து
பவபறநார் சதிணுங்கல என் மழரலக்கு

உரலயயில மகநாததிக்கும் நநீருக்குள்
ஓர் பயிடி அரிசதிரயப் பபநாடை
என் சட்ரடைப்ரபயயில
சதிலலரற பதடும் ஆரச மரனவயி

பள்ளனியயில எழுதும் பநநாட்டுப் புத்தகத்ததிற்கநாய்
பணம் பகட்பதநா? இலரலயநா? என்று
தயங்கதிக் மகநாண்படை ததிரரைச்சகீரலக் கதபவநாடு
கன்னத்ரத உரைசதிக் மகநாண்படை
என் முகம் பநநாக்கும் மகள்

இன்று பநற்றலல
அன்று மதநாட்டு சமுதநாயத்ததின்
அடிமட்டைத்ததில சுரைண்டிக் மகநாண்படை
வநாழும் எம் மபயரைநால
பமததினக் மகநாண்டைநாட்டைங்கள்

கனவுதநானநா பதநாழநா ?

என்று நநீயும் நநானும்
வயிடியரலத் பதடி
நநாளும் வநாடி நதிற்கும் இந்த
ஆற்றங்கரரையயில
எம் துயர்கரள மறந்து
ஆடுகதின்பறநாபமநா ? பதநாழநா
அன்றுதநான் நமக்கு பமததினம்

ssakthi@btinternet.com
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